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 رأْيُت َنهر الفرات في الحلم
  في جريانه البطيىء ما
 َبين ُمْنخفضات متآكلة

 ووقفات َعريضة في َفجوات
 من الرمل، مزدانة بنسيج

.ِمن َعناكب الَشَجر  
 ماذا رأْيَت أنَت خالل

؟"مئة"ثالثين سنة أو   

 

ليمونتا  

 
 

 
 
 

 يحدث في منتصف الحياة أن يأتي الموت

هذه الزيارة ُتنسى. ليأخذ مقاساتنا  

لكن الثوب. وتستمر الحياة  

.ُيخاط بال علٍم مّنا  

 

 توماس ترانستومر
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.الفصل اأَلَّول  
.علَّي أن أتحَمل هذا األمر  

 

 
 

 

 



8 

 

 

 

 (2 )  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اّنني َلم َأُكن موجودًا بالعالم في الَسَنة  يعني. 0691ولدُت َسَنة 
َتَزَوَج َأبي َوُأّمي فأْنَجباني َوُفِرَض علَي َأْن َأْحيا . التي َسَبقْتها

ايْش َصَنعُت في حياتي الَفقيرة؟ َعَملُت َمَع َأبي . حياتي ِمثل الّبشر
َسَنة . َسنوات 5" الكاظمية"َسَنوات في مدينة  01بعمر ال 

الجبل "َسَنة َذَهْبُت الى مدرسة  05وعمري  0695
َوَسَجْلُت اسمي للدراسة في مركز محو " الثورة"بمدينة "األخضر

يقرأ "وتَم مْنحي شهادة شهور  9درسُت . األّمية وتعليم الكبار
 5َصَلْيُت الى اهلل الواحد اأَلحد خالق العالم والبشرية ُكّلها ".ويكتب

في مساجد الشيعة  0691الى َسَنة  0695َسنوات ِمن َسنة 
والُسّنة ببغداد َوزْرُت َأضرحة اأَلولياء والكنائس وقرأُت ُكّل 

اكَتَشْفُت الشعر  0691َسَنة . الكتب الُمقَدسة بحثًا َعن اهلل
واكتشفُت فيه خالصي فتركُت الصالة ورحُت أبحُث َعن اهلل في 

 9ر ِمن الكارثة َأن العالم الذي تعيش فيه الشعوب اآلن أكث. الشعر
الدين فيه مؤسسة َوَلها َأنظمتها وقوانينها . مليارات ونصف

اهلل هَو الضمير ووردة في َقلب . العنصرية التي تقتل اآلخر
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عمومًا، اهلل . االنسان وهَو االحترام للقانون الذي ال يؤذي الناس
واآلن إذا َأصّف  0691َشربُت العرق والبيرة منذ َسَنة . في قلبي

وعلب البيرة التي َشِربتها في حياتي، تصل ِمن  قوارير العرق
بغداد الى االكوادور وبشرفي وال َمَرة َسرْقُت درهمًا ِمن الدولة 

النساء اللواتي َأْحَبْبتهَن ما قَطْعُت . َأو َسّببُت ّأذّية الى انسان ما
َعَماًل شعريًا  79أنجزُت ونشرُت . الزم َأموت. عالقتي ِبُهَن

وأكتب عن الحرب واآلن أواصل كتابة سيرة ثانية وسيرة ُمسَخمة 
غير  وأعّد مختارات ِمن الشعر العربي القديممجموعة جديدة 

شوف :" َمَرًة قاَل لي َصديق. إذا جاء الموت فمرحبًا بِه. الرسمي 
نصيف، َأنَت انسان زيْن الزم َتَتزَوج َحَتى ُتخِلف الَولد الذي 

عبد . بيتهوفن. قابل آني هتلر" فأجبته" يحمل اسمك َبعَد موتك
َلْك، ال، :" قال لي" الكريم قاسم َحَتى َأخّلف ويحمل ابني اسمي؟

.                                "هؤالء وال واحد فيهم َتَزَوج َوخَلَف  
 
 

 (1 )  

 

 
ذكرى . 9191شوق جّياش الى صيف عام . شيء ّلملل من ك

م ال األغنية ال الفيل. ببغداد جلسة شراب في حانة قرب قناة الجيش

نعم الكتابة . ما العمل اآلن؟ الكتابة. ال الكتاب يعيد التوازن النفسي

منا الذي الذي يستلبنا في هي البلسم الشافي لسأم االنسان في عال

والصور  شظايا الماضيأخرج للنزهة المعتادة، أجّمع . كل حين

ل الدائم مع الكتابة التواص. البيت أثناء المشي الطويل وأعود الى
  ومن الذكريات ومن ،ده من القراءات الماضية والراهنةأستم

كّل تواصل مع الطتابة يمنحنا . الذي عشته في قلب الكارثة حياتي
بقوة على العناصر اإلمساك القدرة على فعل التذّكر وعلى كيفية 

ها أن تواصل الكتابة دائمًا عبر اخالصك ل. السرية للوجود
 ، تستطيع أن تحول الجماد واألشياءا حياة كاملةوتكرس له

حاولت  ال معنى لحياتك اذا. الراكدة الى نبضات تسمع من بعيد
شعرية التأليف . هتشغلها بترهات الواقع اليومي وفظاعاتأن 

. ابة وعذاباتهامعناها أن تكون مليئًا على الدوام بهواجس الكت
لة في سيالنها أكثر سهوتصبح األساليب والصور والموضوعات 
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الل الذهن المليء بالقلق والتوتر، ومن خالل ، من خعلى الورق
ية التأليف عدوة شعر ؟ هل نحتاج الى ذاكرة شاغرة. الذاكرة

سطر جديد تتوسع اآلفاق المتعددة  في كل . للعادة والمألوف
فعل التذكر . ظ على المغايرة والجّدة والطرافةللكتابة بشرط الحفا
التذكر  كل كتابة تنأى عن. ، كذلك التخّيلهنا ضروري جدًا

ة المحّب نطلب من الشعر نار . والتخّيل تصبح عادة فّجة
سيرنا في الليل  ى الخالص من األشياء التي تعرقلومساعدتنا عل
.                                                         الطويل للعالم   

 
 

 (3  )  

 

 
 

 ُطِرَحت الَبَشرية منذ األزل في َقبر ضخم
 وُعوملت بازدراء. حظائر الغنم وزرائب

 الخنازير، ال َيَتوَجس ِمنها اهلل الخوف على
 الّتبن الذي ألقاه في العابر والشائن. الَشرع
 والمواثيق والطبيعة، َتخلو ِمن المشابهات
 واإللهي َيبتعد َوَتَتحَلل َعناصره وال تعويض
 ِلَمن ُتِركوا يعانون الضنك في الَبَرِية. الشّر
 المتأللىء في َفجر العالم، َلم ُيطِهر الفاني
 ِمن إثمه َوَلم يسعفه في إشارة يجتاز بها
 الُمخيف والِزبد الكبير لهلع الَزوال. كيال

 يساور الذين ينتظرون نضوج الثمرة الشّك،
 َعليهم أن يقذفوا ذواتهم بَتوّقر في الهاوية وال
 َينتظرون وعد الرضاعة ِمن النسيم األسود.
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 (4  )  

 
 

 غائصًا الى العنق في الخسارة، أستعيد معاطف قاسية
 ِمن الماضي. األَيام معاطف مغَطاة بالفزع. الرجال

 العجائز استجابوا لنداء الثمار المتعّفنة وتذَللوا لكّل شيء
 يركبهم. الرجوع الى البيت َبعد ساعات الَعمل الممَلة
 ووضع األصفاد في اليدين، ال ينقذ الهالك ِمن اجتياز
 الممشى الضّيق لحياته. أخبرت الذين أرادوا رؤية

 الندبة في وجودي، انني تحَملت الضيم وثقبت الباب
 المظلم للَزمن وَلم أعثر على اللحاف في الَشَجرة. األفق

 شاحب وتتوارى خلفه حجارة القبور.
 

 

 (5 )  

 
 

ميُأصْيب َقضْيب ُشوْيعر أكادْي  
 بالَشَلل َوكان االعتقاد َلَدْينا اَنُه

 َفَقد الُمَخِصب الى األبد،
َتَفَرَس في. لكّنه كاَن َرقْيعًا  

 وجوه الَمْوتى َوَنَسَب الى َنْفسه
 الُقدَرة على الشفاء ِمن
 العّنة َوَمَصُه وأْدَخَلُه

َطرْيقة َوَرَثها ِمن. في طْيزه  
 الُزْمرة التي التي َسَبَقْته في

الَبعض رأى. دْيح الَجاَلدينَم  
 في َنْيكه لَنْفسه
 ُممارسة ِشْعرية

 ُتْكسبُه الَتْوقير الالزم طوال
 َحياته، لكَن َمِنَيته واَفَتُه حْين
 انَفَجَرت َضْرَطته الَمْطمورة
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 (6 )  

 

 

ّدْهر طويل ان الشاعر الذي يخضع الى َتْربية أعلم منذ  

ِإذا كاَن خانعًا،. عائلةالُمعِلم والُمدِرس بالجامعة وال  

.ًاحقيقي ًايصير شاعر ال  
.هو المطلوب. التمّرد. التمّرد  

َسنة مطايا 011َأْغَلب َأساتذة الِشعر العربي منذ   
.ويجب الخراء عليهم وعلى إنجازاتهم  

 الزم َيْبدأ الشاعر ِمن الَشْخَبظة والَخراميش

.لحين الوصول الى الهدف  

.ة في الِشعرماكو موهب. أكذوبة. الموهبة  

 َأكو تجارب وخبرات ومران ودْربة وقراءات

ماكو اآلن شاعر ِمن السّتينّيات. دائمة  

َخَدعونا ووَصَلْت َلنا ِمنهم. يقرأ   
ةإْيصاالت بخْدع ".  

 

 

 (7 )  

 

 

 َطْبعًا ماكو ُحّب في ِشعرنا العراقي
 منذ بداية القرن الماضي الى نهاَيته

.، إاَل الشيء القليلى اآلنوال  

 الشاعر َأول ما َيتوَّظف َأو
يتزَوج َفتاة. ينهي دراسته َأو قبلها  

 يكون َقْد أْعجب ِبها، َأو يجبره اأَلّب
.َحَسب الَتقاليد العشائرية على الَزواج  

َسَنة يكون َقْد َتوَرط ب  01َبْعَد   
.جوقة َأوالد  
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.دراستهم. معيشتهم وتَأمين مستقبلهم  
.متَأمين البيوت َلُه. تْزويجهم  

 ماكو شاعر َكَتَب
.ي الُحِبالَكثير ف  

 الَبعض َضَرَب جلْق
 واعَتَقَد اّنُه َكَتَب َعن

.الَغرام  

 

 

 (2 )  

 

 
.الشتاء َقُرَب. الَشفيعة في المطبخ تْنسج قَبعة لي  

اخَتَرْعت حيلة. آني َأريد َأن َأْشرب وهَي ال تقبل  

بك الى الَعملآَنا، راح َأْسلق الباقالء َحَتى الصبح قبَل ذها*  
نَأكل تشريب الباقالء بالبيض والدهن الُحّر وأريد َأن َأسمع 

 َأغاني
.ِمن فضلك انتقلي الى الصالة. عراقية  

.فوكي، ناسيا -  

الباقالء ْسلُقبقيت َأ  
 وَأْخبط الفودكا بالبيرة
.وباب المطبخ مغلق  

.عاَشت الصعَلكات  

 

 

 (9  )  

 

 
في بغدادَضَرْبُت  سنة 53على مدى   
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على الراقصاتعّمان ومالمو، و  
َخلَف فريد اأَلطرش في أغنيته الالتي يْظهرَن  

  ،"وحشيني يا غاليين حبايبي يا غايبين، يا"
واعتقدتقلقُت جدًا  .ِمن ُربع جّلكان جلْقَأكثر   

.بنحافة الماصولسيكون اْيري  َأن  

 

 

 (20  )  

 

 

صته كتب قموالنا الشاعر الصوفي الكبير عبد الرحمن الجامي ،

برؤيا عرفانية وجعل أحالم يوسف في  "يوسف وزليخا"الشعرية 

صباه وأحالم زليخا بيوسف في شبابها من أجمل الرؤى في 

يتزّوج يوسف زليخا ويموت قبلها وتلحق به بعد ذلك وهي . القصة

.                                                                     تحبه  

:تقول له  

 

يوسفيا   

 يا تحفة العطاء اإللهي

 أّي خالق وهبَك هذا الجمال الكامل؟

 أّي مبدع جعل جبينَك وضاء كالشمس؟

 

 

 (22 )  

 

 
.شروط حياة الحيوان  

 
 

 األمان
 المأوى
 الجنس
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.الطعام  
 

 أغلب هذه الشروط غير متوفرة لالنسان العربي
 الجائع
.والخائف  

 

 

 (21 )  

 

 
.يا مطايا الوطن العربي اتحدوا  

طٌن حٌرَو   
.وشعٌب في السويد  

ية ِمن العراقيينبالم 0  
.الشعب السويدي  

 

 

 (23 )  

 

 
 في َسَنوات الَثمانينّيات ِمن القرن الماضي بالعراق،

 عرفُت الكثير ِمن الناس الذين يعاقرون الخمرة،

.ال يعرفون المقاييس واأَلوزان  
"بِهْبِه"َوُيسّميه َعرق " َأبو نؤاس"الَبعض ال يشرب َعَرق   

وربما مغشوش،" هْبهب" يعني اّنه مصنوع في البيوت بمنطقة  
.فوليم 51بقية الخمور بالعراق . فوليم 91ويفوته اَنه   

فوليم َعدا نوع ِمن العرق الفرنسي 79َأو  79في اوروبا العرق   
.فوليم 55َأخضر اللون   

وُيفّضل البيرة الشهيرة" شهرزاد"البعض ال يشرب البيرة ماركة   
.فوليم 5فوليم وفريدة  9شهرزاد ثقيلة ". فريدة" ماركة  

9" َهنْنجر"فوليم والبيرة االلمانية  5" الهولندية" َأمْستل"بيرة   
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يحدث َأحيانًا َأْن يشرب الشاعر في نادي اتحاد األدباء. فوليم  
َوِمن ثم يغادر الى بيته" الزحالوي"رباع القنينة ِمن العرق أ 7   

.ض الى حادث مايسقُط َأرضًا َأو يتعَر  
"َتعَرَض الى الَهواء وسقط. ما بيْه شْي:" يقولون َعنه  

الزم يسقط. وال يعرفون ان الذي َيْشرب هذه الكّمية   
.على اأَلرض  

 

 َخطّية َضَرَبُه الَهوا
 ِمن طلع ِمن االتحاد
.ووقَع على اأَلرض  

 

 

 (24 )  
 

 
 َأْجَمل شي في َحياتي

 َأنا نصيف الصْعلوك
 َلم أساهم

دمير العراقبت  
  وال َتَوَرطُت
 بَجّر المدافع

 األمريكية في قصفه
هذهوال صرُت مَع   

 الطائفة َأو تلك
 وهذِه َمزية
.الصعَلَكة  

  َيْصَطّف الَغَجر في
 َيوم القيامة الى

صعلوكجانب ال  
.جان دمو  
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  (03  )  
 
 

َأساتذة الشعر  َدَرس الحمقى َسَنة مضت 511ِمن طوال أكثر 
المزعومة والمعاهد " لمحلقات الع"في  بي،بالعالم العر

 "عَيةالُشَعراء الَزَبّل"الشعر للذين ُهم َأكثر حمقًا منهم  .والجامعات
تحت َأردية الدين " عوراتهم"الذين كانوا يخفون  ما ُتسّميه العاَمة 

النتيجة اآلن بعد هذا الدهر الطويل، ال َأحمد . والقبيلة واأَلخالق
. السّياب. َأدونيس. ال بدوي الجبل. ال جبران .ال الرصافي. شوقي
َلُهم في دواوينهم ايور . نزار قّباني الخ. درويش. سعدي. البّياتي

.                                          واطياز والنساء َلُهَن فروج  

 

 ثقافة ُمْنحَطة
 َوُتغِلف الجنس

 بالمقَدس
 والعشائري

زفتواأَلخالق ال  
الذي للمْجَتمع  

 ال َيتوَرع فيه الفرد
 َعن الَقتل ِمن َأجل

.قشرة َبَصل  

 
* 

 َوما َتذَكْرُت ذاَك الَنْيَك ِمن َشَبٍق
.ِإاّل َوأْمِسُك َأْيري ُثَم ُأْصِلْجُه  

 
 ينسب الى أبي نؤاس

 
* 

  كاَن َأْيرًا صاَر َسْيرًا
 َيْلُطُم اأَلْكساَس َسْخَره
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 َكْيَف ال َيْنِفُر َعَني
.*ِشْيٌب َوْدَرهَوَمعي   

 

 السراج الوَراق

 

*.بالكسر، الَسْوط: الِشب  

 

* 

 

 َأنا َشْيٌخ واْمَرَأتي َعُحوٌز
 ُتطاِلُبني بَأْمٍر ال َيُجوُز

 ُتِريُد َجماَعها في ُكِل َيْوٍم
 َوذِلَك ِعْنَد َأْمثالي َعزيُز

 َوقاَلت َرَق َأْيرَك مذ كبرنا
. *َبل اَتَسَع القفيُز: َفُقْلُت َلها  

 

.عجوز َأعرابي  

 

.َقْدُر مائٍة وَأربٍع وَأربعين ذراًعا: الَقِفيُز من األرض *  

 

* 

 ِإَن ِعْرسي ال َهداها اهلُل ِبْنُت َلَرباِح
 ُكَل َيْوٍم ُتْفِزُع الجاّلَس ِمنها بالِصياِح

*َوَرُبوٌخ حْيَن ُتؤتى َوُتَهيا للِنكاِح  
.راحيَعَجَل اهلل َخالصي ِمْن َيَدْيها َوَس  

.عَمار بن ذي كبار  

 

.المرأة يغشى عليها عند الجماع. الربوخ*  
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* 

 هَي الَجْمُر ِحَرًا ِإْن َأرْدت َحراَرًة
 وَأْضَيُق ِمن ُسِم الِخياِط مضيُقها
 َوَأْيَبُس ِمن ُصم الحاِدِل َمْهَباًل
 وأْلَيُن ِمن َخٍز العراِق قليُقها

مًةَوَأْظَهُر َمْن يمشي على اأَلرِض غْل  
.َوَأْعذبُهم ريقًا ِإذا ُمَّص ريُقها  

 

.رجل ينادي على جارية له يريد بيعها  

 

 

 (26 )  

 

 

استقبلني في مطار مدينة مالمو أحد الموّظفين بكومون هوْربي، 

كان ذلك في . السويد منذ سنوات طويلة َعربي ِمن لبنان ويقيم في

ط وكنُت قد جئُت ِمن عّمان على الخطو 9119/  4/  7يوم 

هبطنا أواًل في امستردام وبعد ساعة أقّلتنا طائرة صغيرة . الهولندية

ُكنُت أتوَقُع انني سأقيم في مالمو لكَن الموظف أخبرني . الى مالمو

أن مكان اقامتي سيكون في هوْربي وهي مدينة صغيرة تبعد َعن 

م طالما اَنَك ال أخ وال أقارب لَك فالزم ُتقي. " مالمو أقَل ِمن ساعة

ِمن حسن حَظي أن هذا . قال لي". في مدينة أخرى غير مالمو

الشخص يتحَدث  العربية وعلمُت ِمنه أن أبوه الذي ُيقيم في 

أوصلني في سيارته الى المدينة الصغيرة . هوربي هو شاعر

وسَلمني شقة جاهزة ومن ثم أعطاني مبلغًا ِمن المال ودَلني على 

قاَل انه سيأتي . كان الهاتف والخالسوبر ماركت ومكتب البريد وم

يوم غد إلجراء بعض األشياء التي تتعَلق باقامتي ووجودي في 

ال بشر في . المدينة جميلة جدًا لكنها بدت لي مدينة أشباح. السويد

تجَوْلُت طوياًل بيَن أبنيتها وطرقها ولم . الشوارع وال في المقاهي

أن المواطن السويدي  في اليوم التالي أخبرني. يصادفني أّي أحد

بعد العمل ُيفّضل المكوث في بيته دائمًا وفي العطلة يذَهُب يوم 
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الَسبت الى البار أو المرقص، أّما في يوم األحد فيبقى في البيت 

ماذا أفعل اآلن أنا الذي . حيث يغسل المالبس ويطبخ وجبة ساخنة

َسَنة في الشوارع والبارات  44أمضيُت ِمن حياتي ببغداد 

َسنوات أعيُش في  4لمقاهي والتجّمعات، وفي العاصمة األردنية وا

 6ُشعراء وأحيانًا  4الشارع والمقهى والبار وأقيُم في غرفة تضّم 

َمَع كارثة َعَدم وجود الَبَشر في هوْربي؟ ذهبنا الى مكتب الكومون 

ن رأى التململ في الرئيسي وقَدمني الى بعض الموظفين وحي

. ِمن البوسنة. هنا الكثير ِمن األجانب يقيُم: "وجهي قال لي

ماكو عرب سوى سيدة . ناميبيا الخ. البرازيل. صربيا. البرتغال

ِمن العراق تنتظر انهاء مرحلة الدراسة األولية وتنتقل الى مدينة 

ني على االنتقال الى مالمو َطلبُت منُه أن يعين". لوند حيث أقاربها

حاول البقاء هنا وبعد . جيدًااألمر ليس صعبًا لكن اسمعني :"فقال

بعدها أجد لَك وظيفة . دراستك للغة فربما تنهيها بستة شهور

االقامة في مالمو ِمن دون أن تكون قد درست . وستشتري سيارة

ركبُت القطار ومعي ورقة . "غة متعبة وربما ُتدّمر مستقبلَكالل

مكتوبة فيها بعض الكلمات واألرقام طلبتها منه وغادرُت الى 

هالتني في محطة . المو التي تضّم الكثير ِمن العراقيين والعربم

تمَشيُت كثيرًا . القطار الرئيسية كثرة األجناس واألشكال واأللوان

ليس . وحين َشعرُت بالجوع دخلُت مطعمًا وطلبُت الطعام باإلشارة

محطة القطار بعد أن تجاوزُت . لدي أّي عنوان لصديق في مالمو

كان هذا المركز " . الثقافي العربيالمركز "ة بمسافة شاهدت لوح

صعدُت الدرج وتعَرفت الى . عّمان يصدر مجلة تصلنا الى

في المساء بعد . أخذني الى بيته وأولم وليمة عظيمة. المسؤول َعنه

أن أخذُت منه عنوان الجمعية الثقافية العراقية، التقيُت هناك 

لم . رئيس الجمعية صديقي القديم الكاتب جنان جاسم حالوي وهَو

    .َسَنة وكانت ليلة مليئة بالشجون والذكريات 99التِق جنان منذ 
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 (27 )  

 

 

ال توجد في المكتبة المركزية لمدينة مالمو الكثير ِمن الكتب 

العربية وأكثر ما فيها ُكتب الطبخ والروايات والقليل ِمن دواوين 

" روسنغورد"على مكتبة األمر نفسه ينطبُق . الشعر العربي القديم

ُكنُت قد جلبُت معي ِمن . المنطقة التي يسكنها الكثير ِمن المهاجرين

كيلو غرام  05أكثر ِمن . عّمان حقيبة كبيرة مألى بالكتب

لم تكن في . واضطررُت أن أدفع الغرامة على الوزن الزائد

أنا رجٌل أقرأ . كتب فقط. الحقيبة أَية مالبس أو أغراض أخرى

ُكنُت أذهب . ياتي واليوم الذي ال أقرأ فيه، تصيبني الُحّمىطوال ح

قرأت . الى المكتبة وأستعير الكثير ِمن الكتب حتى التافهة منها

طبعًا . أغلب ما موجود في مكتبتي مالمو الرئيسية وروِسْنغورد

َسَنة لم يكن لالنترنت ذلك االنتشار الواسع ولم تكن الكتب  97قبل 

. ا عبر البرامج الُمتعّددة لرفع وخزن الكتبالعربية قد تم رفعه

القدس "بالنسبة للصحف العربية فتصل الى مدينة مالمو بس 

ويمكن للمرء أن يحصل عليهما " الشرق األوسط" و " العربي

َتَصل . لدى كشك في سوق روسنغورد أو في محطة قطار مالمو

حزب أحصل أحيانًا ِمن صديق ُمنتسب لل.  ِمن ُكّل صحيفة نسختين

التي توّزع على " الثقافة الجديدة"الشيوعي العراقي على مجلة 

اشتريت كومبيوتر عتيق بسعر   4554عام . الشيوعيين باالشتراك

وأذهب الى بيت أكثر ِمن صديق " دسكات"مناسب وبدأت أشتري 

لُهم اشتراك في االنترنت وأمألها بالمقاالت والقصص والقصائد 

أعود الى بيتي وأظّل أقرأ الليل . تلفةالتي تنشر في المواقع المخ

                                                                   .والَنهار

 

 

 (22 )  

 

 

الليل في شتاء السويد طويل جّدًا ويبدأ ِمن الساعة الرابعة عصرًا 

. ساعة 96يعني . الى الساعة الثامنة صباحًا والشوارع مليئة بالثلج

مو يعيش الكثير ِمن العراقيين والَعرب لكّني ال التقيهم وال في مال
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َبعد العودة ِمن المدرسة حيث التعليم اإلجباري للغة، . أعرفهم

أسمع . أطبخ. أعودج الى البيت وأغلق الباب وأباشر القراءة

ُكنُت أكتب وأضع القصائد في مظروف وأرسلها . أكتب.الموسيقى

أمضيُت . قليلة أشاهد التلفزيون مَرات.  الى الصحف في البريد

َسنوات طويلة أشتري أشرطة الكاسيت ِمن مخزن بسوق 

وتكَونت لدي بمرور الوقت مكتبة موسيقية ضَمت " روسنغورد"

 955أشرطة مثاًل ب  4أشتري . آالف شريط كاسيت 0ما يقارب 

طبعًا هذا . كرون 45وأشتري كيلو بطاطا وربطة خبز ب  ًاكرون

                                         .وظهور اليوتيوب  قبل االنترنت

   

                                   

29

 

 

جاء لزيارتي صديقي الشاعر كمال سبتي يرحمه اهلل  4554َسَنة 

كمال الذي َتعَلمُت منه أشياء . يومًا 97ِمن هولندا وظَل عندي 

وكان يوّد أن " كتب منَكنصيف، أريد بعض ال: "كثيرة قال لي

يحصل على األصمعيات والمفضليات وجمهرة َأشعار الَعرب 

وبعض كتب أبو حيان التوحيدي وأعمال السّياب والبياتي 

هذه مصادري وال أستطيع أن أعطيَك أّي :"قلُت لُه. وأدونيس

أنت تكتب قصيدة النثر، ايْش :"صرَخ في وجهي وقاَل" منها

ال ولم أعطه أّي كتاب لكّني في َبخلُت على كم". مصادرك؟

. زيارتي لُه بعد عام وكاَن معي الصديق الشاعر ناصر مؤنس

شريط كاسيت  940حملُت لُه بناء على طلبه ُكّل أغاني أم كلثوم 

.                               لترات ِمن النبيذ الفاخر 0وحمَل ناصر   

 

 

 (10 )  

 

 

لة جدًا ومنحوني القرض فترة قلي" هوْربي"أمضيُت في مدينة 

الذي أشتري فيه اثاث البيت، لكّني حاولُت االنتقال الى مدينة 
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وكان النظام السائد هَو انني ِمن الممكن أن أنتقل الى أَية " مالمو"

البلدية في حال انتقالي . مدينة أخرى اذا أستطعُت استئجار البيت

الذي يليه ال  تدفع لي مبلغ إيجار البيت والطعام لمدة شهر والشهر

بمعونة بعض األصدقاء . علَي أن أتحَمل هذا األمر. يدفعون

الف كرون  45أنفقُت ُكّل القرض . استأجرُت بيتًا ولم أشَتر االثاث

بقيُت فترة طويلة . على الَشراب ما عدى ثمن التلفزيون والُمسّجل

ال شيء في بيتي سوى تلفزيون مستعمل وسرير مكركع حصلُت 

ُكنُت أذهُب كّل . خص وبطانية جديدة وبعض األوانيعليه ِمن ش

ليلة الى الجمعية الثقافية العراقية والتقي بعض الذين أعرفهم ونبدأ 

.الشراب في الساعة السادسة مساء وأعود الى البيت في آخر الليل  

  

 

 (12 )  

 

 

وصلتني رسالة ِمن مسؤولتي في مكتب الَعمل تخبرني  4594َسَنة 

بدوام " السام هال"م أباشر التدّرب على الَعمل في زفيها اَنني ال

غسيل مالبس الناس كبار . كامل وِمن دون راتب لمَدة َسَنة كاملة

يبدأ الَعمل في الساعة السابعة صباحًا وينتهي في الساعة . السّن

ُكنُت ُكّل يوم أنام ُمبّكرًا وأصحو في الساعة . الرابعة بعد الظهر

ذقني وأعمل الفطور والقهوة والطعام الذي أحلق . الخامسة صباحًا

باصات  4آخذُه معي الى العمل وِمن ثَم أصعد في الساعة السادسة 

بعد أن أنهي َعملي أعود الى البيت وأبدأ . توصلني الى مكان الَعَمل

ُكنُت أكتب في . على الفور الكتابة َقبل أن أنزع عّني مالبس الَعمل

أحيانًا قبل الذهاب الى العمل وبعده أكتُب. قصائد أو أكثر 0اليوم   

 

 

 (11 )  

 

 

عرب وأفارقة . َمعي الكثير ِمن األجانب القادمين الى السويد حديثًا

َوِمن البوسنة وصربيا والبانيا وبولونيا وبلغاريا واليونان 

الُمدّرسة سويدية َونحُن ال َنعرف أّي شيء . والبرازيل وبوليفيا الخ
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شهور وتعّلمُت  6َدَرْسُت أكثر ِمن . استهاَعن اللغة التي نحاول در

مَرات . القليل َوُكنُت أعاني صعوبة شديدة في الكالم مَع اآلخرين

كثيرة أعرف ماذا يقول لي الذي يتحَدث َمعي، لكّني ال أملك 

اقترحت ُمدّرستي . الكلمات المناسبة التي تسعفني في اإلجابة

أمكنة عمل السويدين اليزابيث علَي وعلى آخرين أن نذهب الى 

للتعّلم منهم، وقالت أن المرء يتعَلم في المدرسة القواعد والكتابة، 

ل االحتكاك أّما الكالم فمن الممكن َتعّلمه بطريقة سريعة ِمن خال

" َكننديليْن"أسابيع في مكتبة  4"  البراْكتيك"اخترُت . بالسويديين

ُل مَع الموظفين ساعات أعم 4ُكّل يوم .  القريبة ِمن منطقة سكني

األسبوع الثاني ُكنُت . الثالث. في اليوم األول. ونتحَدث السويدية

ِمن أجل . أفهم ما ُيطلب مّني وأقوم بالواجب لكّنني ُكنُت قليل الكالم

لى مساعدتي راحت مسؤولة المكتبة تحاول أن ُتشّجعني ع

نصيف، لماذا أغلب األجانب : "االسترسال في الكالم وقالت

صحون الستاليت ويتابعون قنوات التلفزيون في  ينصبون

طبعًا فهمُت ماذا قالت لكّني عانيُت صعوبة في اإلجابة " بالدهم؟

في نهاية االسبوع الثاني بدأت الُعقدة تنحّل وصرُت . على سؤالها

انتهت األسابيع . أتحدث بلعثمة قليلة وُكّلما أغلط يصوبون الغلط

نصيف، " "لمدرسة فقالت اليزابيثالى ا الثالثة في المكتبة وعدُت

أسابيع في  9إيْش رأيك لو تروح براكتيك . أنَت اآلن شوية زين

َعملُت األسابيع . "ريبة ِمن البحر؟مكتبة بونك فلوا سترانِدن الق

أصبحُت أتحَدُث بشكل جيد مع . الثمانية في المكتبة وتعَلمُت الكثير

حانوت بَقال عراقي َلْكنة واضحة ولكي أطِور لغتي ذهبُت الى 

تشتغل في : "وافق وقال. لني عنده باألسودوطلبُت ِمنُه أن يشّغ

 955وام المدرسة وأدفع لك ساعات بعد نهاية د 9اليوم 

 95المبلغ قليل جدًا وأقّل وجبة طعام في المطعم ب " أجبتُه".كرون

كرون  955أصَر على رأيه فعملُت ُمضطَرًا ب ". كرون 15أو 

أّي :"شرتي الَعمل قال لي في اليوم األّول لمبا. ّلم اللغةِمن أجل تع

ال تعرفها، تعال  زبون يسألَك َعن حاجة  Jäst?  َوُقل لي أيْش 

علمُت منُه أن ال َيَست هل عندكم: "جاءت امرأة وسألتني" . َطلَب

" ابريكوس"جاءت امرأة أخرى تسأُل َعن . بزهي َخميرة الُخ

فعرفُت اّنه الجبن " أوْسْت"سأل َعن رجٌل ي. ُت اّنه المشمشفعرف

وهكذا ُكنُت أتعَلم في اليوم َعشرات الكلمات ِمن خالل العمل في 

                                                           .حانوت البّقال



25 

 

 (13 )  

 

 

 

 "آرِبتس فورَمدليَنَين" هَو مكتب الَعمل في السويد. ُكّل ِمن يبحث 
الزم يبحث ِمن خالله. َبعد Arbetsformedlingen َعن َعمل
أن أْنهيُت الدراسة في كومفوكس روسْنغورد ذهبُت أبحُث َعن 
العمل وأرسلُت السيرة الذاتية الى مزارع وشركات تنظيف 
ومطاعم وفنادق وحانات كثيرة ولم أحصل على جواب. قّلة قليلة 
ِمن الناس تحصل على الوظيفة ِمن خالل هذا المكتب وأكثر الذين 
يحصلون على الوظائف. يحصلون عليها ِمن خالل ذهابهم 
ومقابلتهم ألرباب العمل أو األصدقاء الذين يعملون في وظائف 
شَتى. وصلتني رسالة ِمن مسؤولتي بمكتب الَعمل تخبرني فيها، 
بما اّني ليست لي مهنة ُمعّينة وال َشهادة دراسية ِمن العراق فاّنها 
رَشحتني َمع آخرين لدراسة كورس مَدة شهر بشركة للتنظيف. 
أتدَرُب بعده على الَعمل في فندق أو مستشفى أو في الشوارع 
وسوف أحصل على وظيفة ُمنّظف مئة بالمئة. درسُت الكورس 
وبعد نهايته عملُت "براكتيك" مَدة شهرين بدوام كامل 6 ساعات 
في اليوم ب "أربيتا سنتروم" مركز الَعمل الحكومي. أخبروني 
َبعد الشهرين اّنهم ليست َلديهم وظائف فعدُت الى مسؤولتي 
وأخبرتها األمر. قاَلت انها ستدفع لي مبلغًا أشتري فيه كارت 
باص شهري وأعمل مَدة َشهر بدوام كامل في فندق بكوبنهاكن 
رّبما أحصل على وظيفة. قلُت َلها: "ُأفِضل أن أعمل في مالمو. 
اذا عملُت في كوبنهاكن الزم أطلع الغْبشة ِمن البيت وال أعود إاّل 
في الليل. ربما 09 ساعة" فكتبت رسالة الى مسؤولتي في مكتب 
السوسيال انني أرفض العمل في كوبنهاكن. قطعوا عني إيجار 
البيت ونقود الطعام والكهرباء لمَدة شهر مع امكانية أن أشتكي في 
المحكمة. َلم أشتِك لعلمي اّنهم ال يفعلون لي أّي شيء. كتبُت الى 
أصدقاء ِمن أجل مساعدتي في تجاوز هذه الكارثة. هذا يقول اّنه 
سيشَتري بيتًا بالعراق، وذاك يقول اّنُه سيسافر الى الهند والثالث 
قال لي اّنه تزَوج حديثًا الزوجة الثانية واعتذروا جميعهم َعن 
 مساعدتي.                                                             
                                                             



26 

 

) 45 ( 
 
 
َسَنة 4110 ُعدُت الى الدراسة ِمن جديدة وهذه المَرة في 
كومفوكس سودرَفِرن والدوام 9 ساعات في اليوم، لكنني 
استطعُت التحايل عليهم بإدعاء الَمرض عبر تقرير طّبي وداومُت 
5 ساعات في اليوم. أّيام وشهور وسنوات ُمتشابهة تمّر ُممّلة جدًا 
وثقيلة وال َهدف وال أمل في إنجاز ما. في تلَك الَسَنة بدأت كتابة 
مجموعتي "األمل. أضداده. خياط الموت. نار األبدّية" وأنجزتها 
ُكّلها ب 57 قصيدة. َنَشرتها أواًل بموقع "ايالف" ثّم نشرتها 
بموقعي "الحوار المتمدن" و "الكاتب العراقي" وفي الَسَنة التي 
َتلتها أنجزُت مجموعة "الرّب ينظر الى مستقبله ِمن األسفل" 
ونشرتها أواًل بموقع " ايالف" وِمن ثّم بموقع " الحوار المتمدن". 
المجموعتان صدرتا عن دار "مخطوطات" بهولندا فيما بعد. 
كانت الدراسة أكبر مستوى ِمن الدراسة السابقة وال جديد فيها 
سوى تطوير قابلية المرء على تعّلم اللغة واالطالع على األشياء 
االجتماعية والتاريخية والسياسية في السويد َوُكنُت أحاول أن 
أدرس بجدّية في المدرسة والبيت. أغلب الذين يدرسون ما ان 
ينتهي الدوام حَتى يرمون ُكّل شيء لُه عالقة بما درسوه. أشَتريُت 
بعض القواميس والكتب في اللغة السويدية الُمبّسطة ورحُت 
أتهَجى وأقرأ وأحفظ. الكثير ِمن الكلمات التي ال أستخدمها ُتنسى 
بمرور الوقت ويصعب علي بالتالي تذّكرها. مثاًل أنا ال أستخدم 
في البيت "السطل" واذا َذَكر أحدهم اسمه في السويدية ال أعرفه. 
قراءة الُكتب الُمبّسطة مهّمة جدًا بالنسبة الى الذي يحاول التعَلم 
وكذلك اإلنصات الى الراديو ومشاهدة التلفاز. عانيُت كثيرًا في 
البداية َمَع األفالم والبرامج والمسلسالت السويدية، لكن بمرور 
الوقت استطعُت أن ُأدّبر الحال. كانت تدرس معي امرأة مهاجرة 
ِمن صربيا وتعيش وحدها بالقرب ِمن بيتي. زوجها مفقود في 
الحرب. أرتبطُت معها بعالقة وعانيُت الكثير ِمن طباعها 
وحاالتها النفسية المتعبة. نلتقي َبعَد الدوام في بيتي أو في بيتها 
ونحاول أن نراجع ما درسناه معًا ونطبخ ونفْنطز، لكَننا ابَتلْينا 
بعادة الَشراب اليومي وكانت معاركنا اليومية كوارث دائمة. ال أنا 
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أستطيع الخالص منها، وال هَي قادرة على التخّلّص مّني. ينفصل 
 الشخّص الكحولي َعن محيطه االجتماعي ويلتصق بأشباهه      .
  
 

) 45 ( 
 

 

مدينة التي أعيش فيها هي ثالث مدينة بالسويد ِمن حيث عدد ال 

عة األجناس متنّو. ألف نسمة 455السّكان الذين يبلغ عددهم ال 

في المدرسة والَعَمل والباص . دولة 971وُمتعّددة وهي ِمن 

. األجناس ُكّلها َتعيش َمعُهوالحانة والمرقص، يجد المرء هذه 

َيصَعب َعليهم  ،الذين يهاجرون ِمن العراق أعرف البعض ِمن

رفض تعّلم . التكّيف واالندماج في الُمجتمع السويدي ألسباب كثيرة

االمتناع بأعذار شَتى َعن التدّرب على . ةالبطال. العزلة. اللغة

أنا ُمنَفلت . العمل في المؤسسات والشركات واالختالط بالناس

اقي هَي طوال َحياتي وهويتي ومهنتي في جواز سفري العر

بين  طبعًا الِشعر ليس مهنة لكَنني ربما الوحيد ِمن" . شاعر"

اولُت على ح. في جواز السفر" شاعر"الُشعراء العراقيين مهنتي 

الدوام وما زلت أحاول االستمرار في تعّلم اللغة واالندماج مَع هذه 

األجناس التي أعيش معها ِمن أجل اكتساب تجارب وخبرات 

تسعفني في تطوير ثقافتي والقصيدة التي أطمح الى كتابتها وقراءة 

الكثير ِمن الشعراء والكّتاب العراقيين في . اآلداب والفنون والخ

ن يحصل أحدهم على االقامة أأمريكا واستراليا وكندا، ما با واورو

الدائمة ويستلم قرض اثاث البيت، حَتى يرسل المبلغ الى أهله ِمن 

طبعًا ال هَو يعرفها وال هَي تعرفه وحين . أجل أن يجدوا َلُه زوجة

يمضي حياته معها في طبخ الرز والفاصولياء والكوارع . تأتي اليه

البعض اآلخر يذهب الى . اني العراقية القديمةواالستماع الى األغ

العراق ويتزَوج ابنة خاله أو ابنة عّمه والبعض الثالث يبقى وحيدًا 

سنوات طويلة وحين يتّم اعالمه ِمن قبل َقريب أو صديق، أن فالنة 

يحاوُل . العراقية الُمقيمة في كذا َبلد ِمن بلدان اللجوء ُمطَلقة

يها ويعرض عليها الزواج ناسيًا الكارثة االتصال بها أو يسافر ال

كنُت  4559في يوم ما ِمن الشهر السادس َسَنة  .التي مَرت بها

َألَقت علَي التحّية . َأنتظر المصعد ألصعد الى شَقتي وهبطت امرَأة
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كاَن َشَعر رَأسي طويل جدًا وعلى " َأنَت ِمن المغرب؟:"وسَألتني

ُثَم سَألتني َعن اسمي ". ِمن العراق ال، َأنا:"طريقة النَكرو فَأجبتها

َوَهل أسكن في هذه البناية وعرفُت منها اّنها استَأجرت الشّقة التي 

آَنا اريكسون، . "تقع فوق شّقتي وانتقلت اليها نهار يوم َأمس

شكرتني . قاَلت لي َفَوعدتها َأن َأدعوها الى طعام عراقي" اسمي

آكُل في . َنا وبعدها جاء الُحّبَسَنة كاملة بقيُت َصديقًا آل. وذهبْت

شقتها وتَأكل في شَقتي ونذهب الى المراقص أو المطاعم وسافرنا 

الى المانيا والنرويج والدنمارك وبولندا والكثير ِمن المدن 

" فْكشو"َقبل َأن التقيها كاَنت لي صديقة تسكن في مدينة . السويدية

لجمعة لياًل بعد َأن يوم ا. واعتاَدت َأن تَأتي في نهاية االسبوع

نشرب في البيت، نذهب الى المرقص ونعود بعد الساعة الخامسة 

بمرور الَزَمن وكثرة . فجرًا، وُنكّرر اأَلمر ليلة السبت على اأَلحد

اللقاءات َمَع آَنا، انطفَأت عاطفتي صوبها وهَي َشَعرت اَنني غير 

اآلَن . قةمعها فانسحبت بهدوء وَأنهينا العالقادر على التواصل 
َسَنة َوَلم تحدث َلدينا مشكلة  05نحيا َأنا وآَنا الشفيعة معًا منذ 

بعد . طوال هذه السنوات على الرغم ِمن صعلكتي والَشراب والخ
سنوات، انتقلت الى شقة  7أن سكنْت في الشقة التي فوق شقتي 

أخرى في وسط المدينة أكبر ِمن األولى وبعد َأقّل ِمن سنتين، 
. دقائق 5ة في المنطقة التي أقيم فيها وتبعد عّني سيرًا اشترت شق

الشفيعة َدَرَسْت مهنة التمريض في . أشكال 7الزواج في السويد 
ال . كّلية ببولونيا ودرَسْت نفس المهنة في كّلية بمدينة مالمو أيضًا

أنا أعرف مقدار راتبها الشهري وال هي تعرف مقدار القروش 
.اقتصادها لها واقتصادي لي. شهر التي أحصل عليها في ُكّل  

. يتزَوج الرجل والمرأة في المحكمة. الزواج التقليدي - 0
الكنيسة، َأو تتّم دعوة رجل الدين ِمن المسجد الى البيت . المسجد

      . دوالرًا قيمة العقد 51. الشهود وُيكتْب العقد ويحضر
 

ة في بيتيعيش الرجل والمرأ. ِمن دون عقدزواج  . السامبو - 4  

اذا تطَلقا يتقاسمان ُكّل شيء في البيت . السلطات  واحد ويتّم ابالغ
.                            يبقون َمَع اأُلم والرصيد البنكي واأَلوالد  

المرأة لها بيتها الخاص . ِمن دون عقدزواج . السربو - 7
في يلتقيان. بيته الخاّص واقتصاده واقتصادها والرجل لُه َأيضًا  
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              .البيت أو ذاك  في هذا 9َأو  5مرات َأو  5االسبوع 
                                 

 
.َسَنة 04آني والشفيعة ِسربو منذ   

.أريد َأن َأسكر وأعربد، بكيفي   

،منها َأن تذهب الى بيتها َأطلُب. الشفيعة ترفض  

د؟ناسيف، ايش نفطر صباح يوم غ"تذهب وتقول   

.يبهاَأج" بة عدس وبيض وجبنورش"  

.آني نصيف الصعلوك الُمخّبل اللطيف والطَيب الجميل  
 

 ما سوَيت شي غلط في حياتي
.إاّل الحماقات َمع آَنا الشفيعة  

،" اسيف، أنَت الزم تصير شاعر حقيقي وإاّل أطلقَكن"  
".كوكو،الزم تصير شاعر حقيقي  
 ِإذا الشفيعة ُتطّلقني، وين َأروح

َنة معها؟َس 03بعد   

.كارثة بشرفي  
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" إرث األرتال التي تندثر بال أمل"أنجزُت في البداية مجموعة 

 7" الثالثية الثانية "و" الثالثية األولى" دها وأنجزُت بع

لتافه وساعات الدوام مجموعات في َسَنة واحدة ضمن ُمناخ العمل ا

 95اليوم  ازداد نشاطي وصرُت اكتب في 4594 سنة. الطويلة

 7". الرباعية األولى" و " الثالثية الثالثة"أنجزُت . قصائد وأكثر

ُكّل هذه األعمال عن دار وصدرت  مجموعات في هذه الَسَنة أيضا

في هولندا بمبادرة كريمة ِمن صديقي الشاعر " مخطوطات"

السام "د أن انتهيت من َعمل السخرة في بع. والفنان ناصر مؤنًس

نصيف، : " 4590صلتني رسالة أخرى َسَنة بشهرين، و" هال

يتوَجُب عليَك دراسة اللغة والكومبيوتر ِمن أجل أن تحصل على 

مَرت الشهور ". شهور بدوام كامل 6الشهرية مَدة  مبلغ المعونة

أثناء انعقاد " . لثانيةالرباعية ا"تة ثقيلة وأستطعت أن أنجز فيها الس

الذي خَصصت لُه " بغداد عاصمة الثقافة العربية"مهرجان 

. التقيُت في مدينة مالمو. الحكومة العراقية مبلغ نصف مليار دوالر

قي وكان قد أعلن أن وزارة الثقافة قد مدير المركز الثقافي العرا

. كتابًا لألدباء العراقيين في الدول االسكندنافية 45كّلفته أن يطبع 

كم : "قال" عندي ثالثية:"عندي كتابًا فقلُت لُهسألني إن كان 

صفحة؟" وفي النهاية رفض طبعها بحجة انها كبيرة. لسُت أدري 

 ايْش فعلوا في نصف المليار دوالر؟                                 
 
 

 (17 )  

 

ساعات في اليوم ِمن الثامنة  4. في كومفوكس روسْنغورد 

 94الى الساعة  جاَء َشَهر َيناير وبدأت دراسة اللغة SFIصباحًا
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الَمْنهج المقَرر هَو البداية ِمن تعّلم كيفية نطق الحروف وِمن . ظهرًا

.                         راسةبدأ الد. ثّم الكالم والقراءة والرياضيات  

                        
 

 (49 )  
 

 
اعتدُت خالل الَسنوات األولى ِمن وجودي في "مالمو" أن أستعير 
الكتب العربية وَأشرطة الكاسيت وَأقراص ال سي دي وهي قليلة 
جّدًا، ِمن مكتبة "روِسْنغورد" القريبة ِمن"الكوْمفوكس" الذي 
َأدرس فيه اللغة. قرأُت خالل أكثر ِمن َسنتين َأْغلب ما موجود في 
المكتبة باستثناء كتب الطبخ وكتب تعليم الحياكة والخ. سأَتعَرف 
عبر آَنا فيما بعد الى المكتبة المركزية للمدينة. دَأبُت دائمًا َبعد 
نهاية الدوام المدرسي اليومي على َرمي ُكتب تعليم اللغة حال 
وصولي البيت وال َأراجع ما َدَرْسته َأو أحاول حفظ بعض 
الكلمات أو أدّرس نفسي كتاب قواعد اللغة وهي سهلة جدًا وال 
تحتاج ِإاّل الى الصبر والمران. َليل السويد طويل جدًا 09 ساعة 
في اليوم والظالم يطبق على "مالمو" بعد الساعة الرابعة ظهرًا 
وَأنا وحيد وال َأهل َأو َأقارب َأوعائلة لي. َأمضي الَوقت في التَأّمل 
والقراءة في المطبخ واإلنصات الى الموسيقى الكالسيكية 
والَشراب. ال أشاهد التلفزيون ِإاّل َمَرات قليلة في االسبوع وأحاول 
الكتابة دائمًا. النقود التي َأحصل عليها ضئيلة جّدًا وال تكاد تكفي 
لشراء الطعام والتبغ. َأشتري التبغ الُمَهَرب الرخيّص وَألّف 
السجائر منذ 09 َسَنة وَأصابعي مصّبغة بالنيكوتين. عدا إيجار 
البيت وفاتورة الكهرباء، َأحصل منذ مجيئي في سنة 0669 الى 
اآلن على 4911 كرون َأّي ما يعادل 711 دوالرًا وهي ال تكفي 
الى نصف الَشهر. الطعام واالحتياجات اأَلخرى للبيت أشتريها 
ِمن محل صديق عراقي وَأدفع َلُه في اليوم الذي تصلني فيه النقود 
ولواله لكنُت انتحرت أو َأحيا في الجحيم. َعملُت في مهن كثيرة 
وكاَن عملي بال راتب. "براكتيك" َعمل سخرة في الشركات 
والمطاعم ودور العجزة والمكتبات. على الرغم ِمن الصعوبات 
الجَمة والحالة النفسية المقيتة التي مررُت بها، حاولُت على الدوام 
َأن أخلّص لمشروعي الِشعري وأن َأجعله ال يفلت ِمّني مثلما َفَلتت 
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ِمن الكثيرين مشاريعهم واستسلموا وانتكسوا. ُكنُت َأكتب في 
االسبوع الكثير وَأرسل القصائد والمقاالت في البريد الى الصحف 
العربية التي تصدر في َأمكنة مختلفة، وأَلَن أغلب هذه الصحف 
ال تصل "مالمو" فاكتفي بسرور اَنها َوَصلت وُنشرْت. َلْم َأَتوَرُط 
وَأنشر في الصحف الهزيلة للمعارضة العراقية التي تدفع 
المكافآت وكنُت َأنشُر في الصحف العربية بالمَجان. َبعَد َأن 
أنجزُت ونشرُت مجموعة: "اأَلمل، َأضداده. خَياط الموت. نار 
اأَلبدية" ومجموعة "الرّب ينظر الى مستقبله ِمن اأَلسفل" ، 
واصلُت الكتابة فَأنجزت ونشرُت مجموعة "في ضوء السنبلة 
الُمعّدة للقربان" ونشرتها َأواًل بموقعي "الكاتب العراقي" و 
"الحوار المتمدن" ومن ثّم صدرت بدمشق عن دار بابل سنة 
4119. َأنجزُت بعدها مجموعة "الحركة العفيفة للزمن" 
والمجموعات "ِمن َأجل راحة الموتى" و "االطباق العظيم لظلمة 
العالم" و "حطب يتوق الى النار" و "جرعة كبيرة للظلمة" و 
"َأشياء ما بعد الموت" و "الشرائع الجليلة للسنبلة" َوُكنُت َقبل َأن 
َأنجز هذه المجموعات، قد َأنجزُت ونشرُت مجموعة "الظلمة 
الحانية على َأبواب الحصاد" ب 96 قصيدة َوَكَرستها ُكّلها في 
تمجيد ُحّبي النخيدوانا. في َسنة 4116 َأنجزُت مجموعة " بين 
خرائب محنتنا" وصدرت عن دار نينوى بدمشق سنة 4100 . 
ُكّل هذه المجموعات صدرت فيما بعد بمجلدين َمَع سيرة َعن 
الشعر والُحّب والموت والحرب، عن دار "مخطوطات" في 
هولندا بمبادرة كريمة ونبيلة ِمن قبل صديقي الشاعر والفنان 
 ناصر مؤنس المشرف على الدار                                   .
 

 

 (19 )  

 

 

عندما يسأل المرء أحد الُشعراء الَعرب الذين يقيمون في السويد 

طبيعة َعن الِشعر السويدي، يؤّكد َلُه أن هذا الِشعر يتعامل مَع ال

ذكرُت ِمن قبل . ويسهب في شرح أشياء غير موجودة في الحقيقة

أن مصادر الشاعر العربي هي مجموعة الدواوين التي قرأها 

أثناء دورة مهرجان بابل للثقافات والفنون األخيرة . وتوَقَف عندها
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التي انعقدت بمدينة الحّلة ربيع هذا العام، قرأ شاعر سويدي 

جانبي أحد الشعراء األصدقاء ِمن  قصيدة وكاَن يجلس الى

العاصفة هَبت "اعر السويدي ذكَر في قصيدته أن الش. العراقيين

زهرة . في الغابة ديدان وطيور. فوق البحر والمركب اهتَز بشّدة

:قال لي صديقي" . الخريف عَرى األشجار ِمن أرديتها . تشكو  

فأجبتُه " شوف نصيف كيف يتعامل الشاعر السويدي مع الطبيعة"

: " قال" اَنُه ال يكتب َعن الَطبيعة وال يتعامل معها كما تعتقد

ُقلُت َلُه انُه يكتُب َعن واقعه َوعن ما يمّر به ويصادفه في " . كيف؟

خرجنا . الخ الشارع وفي الليل والَنهار وحين تنّزهه قرب البحر

 شّط"فيه القراءات الشعرية وأمامنا  ِمن فناء المبنى الذي ُتقام

ماذا ترى ": قلُت لُه. أمتار 95ا أكثر ِمن الذي ال يبعد عّن" الحّلة

. َقَصب. َهل في الَنهر حشائش:" فقلُت لُه" الَنهر" :أجاب" أمامَك

"بالتأكيد:"نسيم؟ قاَل. أسماك. تحشرا. طيور  

َسَنة وقاموسه يخلو ِمن  45فأخبرتُه اّنه يكتب الِشعر منذ أكثر ِمن 

: " ش والَقَصب واألسماك والنسيم، وقلُت َلُهكلمات الَنهر والحشائ

َهل كتبَت قصيدة َعن شّط الحّلة وأنَت طوال حياتك تقيم على 

.                                                                  شاطئه؟  

يكتب الشاعر الَعربي ِمن الذاكرة ويستخدم لغة الِشعر الذي قرأُه  

َعن األشياء التي تحيط به أو تلك األشياء التي وال يحاوُل الكتابة 

" لوال ايديث ستويل ربما َلم َتُكن في شعرنا العربي . يتعَثر بها

.                                                          " انشودة المطر  

 9174اقتسَم عام قد هاري مورتنسون شاعر سويدي وكاتب 

ترجَم َلُه الشاعر عابد اسماعيل . نسونجائزة نوبل مَع آيفيند جو

مجموعات أعدها ويليام جي سميث و ليف  6مختارات ِمن 

:باقة َبَرِية وقام بترجمة الُمقّدمة التي تقول" سجوبيرغ بعنوان   

"قصائد باقة برية: تحتفل بالطبيعة, وتصور التنوع المدهش 

لكائناتها من شجر ونبات وطيور. وكان من أهم ما تناوله المؤلف 

من مواضيع في كتابه ما يلي: اللحظة, صنوبرة عمالقة, الريح 

تهب سريعة وباردة, ثلج الدوامة, قطعة شتاء, عرعر قزم, بقعة 

عشب, عشبة الشاطىء, وقواق, غابة الطفولة, أغنية الطائر الغرد, 

في الصيف, أفعى, بين الظالل, أغنية المرج, فراشات, إوزة, 

الصيف على البحيرة, المرآة ذات العين". ماذا يكتب مورتنسون 
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وأرض السويد ُكّلها غابات صنوبر وشواطىء ووقاوق وأوز 

 وبحيرات؟                                                                

ِمن المعلوم أن أشهر شاعر سويدي في القرن العشرين هو غونار 

ايكيلوف الذي بدأ سورياليًا في باريس سنوات العشرينيات، وانتهى 

ُمتأّثرًا بمحيي الدين بن عربي وديوانه "ُترجمان األشواق" وقد 

توّفى في تركيا عام 1191 بعَد أن كتَب ثالثيته الشهيرة وضَمت 1 

–  حكاية فاطمة. 2 - دليل العالم السفلي. 3 – أمير امجيون" . 

ايكيلوف لم َيُكن شاعر طبيعة. األمر نفسه ينطبُق على كارين بوَي 

وينطبق على توماس ترانستومر الذي حصل على جائزة نوبل 

وتوَفى قبل شهور، وينطبق كذلك على نيلس فرلين وسواهم 

 الكثير.                                                                   

 

 

 ) 03 (  

 

 
في الشهر اأَلّول ِمن َسَنة 4104 تّم في "مالمو" افتتاح مكان. 
 Poeten på "مقهى" للِشعر والتشكيل والموسيقى اسمه
hörnet 
بالُقرب ِمن منطقة ال"تْرياْنغل" وُكنُت أذهُب اليه حيَن تكون هناك 
فعاليات ُمعّينة َمَع آَنا واذا كاَنت في الَعمل، ّأذهب وحدي. بعض 
اأَلحيان يوّجهون الدعوة ويعلنون َعن أنشطتهم وَأغلبها تتّم في 
أَيام اآلحاد َبعد الغروب. يحضُر الكثير ِمن الُشعراء والكّتاب 
والرّسامين والموسيقيين الى هذا المكان الذي ُتمّولُه جهة ثقافية 
حكومية، وبامكان المرء َأن يشتري مجموعات الشعر ويتعَرف 
 الى الشعراء والكّتاب وسواهم.                                       
 
                                        

) 70 ( 
 
سَأَلتني مسؤولتي في مكتب الَعَمل بعَد أن َأمضيُت 7 َسنوات في 
السويد وَعملُت بمهن َشَتى بال راتب "براكتيك. تدريب على 
العمل"، َوكانت َقد الحظت َتَعبي وحالتي النفسية حيَن َأن اَطَلعت 
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على ملَفي الذي َأرَسلتُه المفّوضية السامية لالجئين ِمن عّمان: 
"نصيف، َأنَت َأمضيت 04 َسَنة بالتمام والكمال في الخدمة 
العسكرية االجبارية بالعراق. َهل َتَمت معالجتك َبعد َأن سَرحوَك 
ِمن الجيش ِمن مشاكل ما َبعد الصدمة؟". ُقلُت َلها: "أيْش مشاكل 
الَصدمة؟" قاَلت:"ُكّل انسان يدخل الَحرب 9 شهور أو َسَنة 
يتعَرض الى صدمات وَيجب معالجتُه نفسيًا". َأرَسلتني الى 
الصليب اأَلحمر السويدي وبقيت تحت العالج النفسي َأكثر ِمن 
سنتين ونصف، لكَن شظايا ورماد الحرب والدمار "رصعات" 
محفور في روحي َوُكّل مسامات جسدي. الَتقيُت آَنا الشفيَعة 
َفَتوَلت عالجي والحنو علَي وخَلَصتني ِمن الخبال وكوابيس 
 الحرب َبَعَد َأن َقَدمتني الى عائلتها                                  .
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77

 
 

كارثة عظيمة أن أعيش مَع عَمتي ُأّم آّنا َأكثر ِمن شهر ونصف 
وهي تتحدث ب 5 لغات َليس فيهن السويدية والعربية. أشعر 
بحرج كبير حين تكون آَنا في العمل وأمها عندي في البيت. ألجأ 
الى دعوتها لشراب النبيذ، تحدثني عن أشياء كثيرة وأنا أفهم 
القليل مما تقوله باالنكليزية. تسألني عن شيء ما فأهّز رأسي 
وأقول "يس" أو "يا" وحين نسكر ويأتي القط هاري. نبدأ نتحدث 
 بلغات شتى عن الحياة والحّب وماضيها
 هي. لكّن عبر أّية لغة؟ بشرفي لسُت أدري                        . 

 
 

 (75 )  

 

 

 في حوار َمَع أدونيس قاَل فيه أن الَكثير ِمن الشعراء العرب
  . المعاصرين

 "ال يعرفون جمال اللغة العربية ".
 َيلومني الَبعض على اللغة التي استخدمها في كتابة القصيدة
.وأنا اعترف بحرصي على التوشيات في الجملة والقصيدة  

:ء ال يعترضون على الشاعر الذي يكتبهؤال  

"ىالعيس في الَبْيداء َتْسع . " 
 ال أستطيع الكتابة في اللغة التي تستخدم

 بكتابة التقارير وأمور األحوال المدنية في
 المحاكم أو الصحف

:يْش يقول القارىء َعن هذا السطر ِمن قصيدة ليا  
في سّرته هاوية أَكَل َملك في بابل َوْجبة عشاء بائتة َوَنَبَتت"  

الَطبيب بَتعاويذه الَمْلفوظة َعَجز. للَمْرفوعين ِمن حقول ذّرتهم  
 َعن َتْشخيّص الَصدى الذي َسَمعته المْوجة َوَرجته أن َيْنزل الى

َتسَلَق غرفة مْسَتْشفى َمْنسوجة. َحديقة الَنهر الَمليئة باألْحصنة  
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بلبدته ِمن أشجار ليف تعاني االْجهاض في كّل َحمل وأْلقى   
.                                   "في َغدير الَخْمرة الجْنسية للملك  

 

)05 ( 

 

 
منى سالين سياسية سويدية ووزيرة كان من المكن أن تشّكل 
حكومة وتصبح رئيسة وزراء قبل سنوات. طردوها من منصبها 
ومن الحزب. ارتكبت خطأ فاحشًا. إيْش هذا الخطأ؟ اشترت 
بكارت حكومي لنفسها بنطال أو شيء من هذا القبيل. كيف 
 اكتشفت الصحافة األمر. ال أعلم، لكني أعلم أن الشفافية في هذا

   البلد موجودة.
 هاي وين

 واللصوص السِفلة بالعراق وين؟
 الكارثة الفظيعة أَن أغلبهم من األحزاب االسالمية

 وأهل عّفة وورع ويتمَسكون بمكارم األخالق.
 

 

) 06 ( 

 

 

وهَو  4114عتقدُت انني سأواصل الكتابة في ذلك اليوم ِمن َسَنة ا
رغبُت بشرب القليل . يوم عطلة والطقس جميل والشمس مشرقة
بانتظار . لدّي كّلها 5ِمن البيرة لكّني أجهزت على العلب ال 

جارتي امرأة عظيمة ِمن فنلندا . الشفيعة، طبخُت أطعمة متنّوعة
منها دائمًا التبغ والخمور، لكّني وال  أستلُف. ال تخلو ِمن الشراب

دعوتها الى الغداء بعد أن أغلقْت في فَكرت . َرة سَددُت لها الدينم
جاءت . محال الخمور أبوابها في الساعة الثانية بعد الظهر

المعجزة حين طرقت هي الباب ومعها لتر فودكا فنلندي وعلبة 
". هدية لكماكيفك وكيف آَنا؟ هذه .هلو، ناسيف:"شوكوالتة

برياني وباذنجان باللحم " . ؟يش هذه الروائحا:"شكرتها وسألتني
االعتذار عن عدم تسديد  المهم أعطيتها األكل وحاولُت. والخ
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ناسيف، :"يالديون فأخبرتني انها تسقطها اآلن، وكالعادة قالت ل
.                                   "اذا تحتاج الى شيء ما فاخبرني  

 
 

) 07 ( 

 

 

أنهيُت كتابة مجموعة بدأتها يوم 0 / 0 / 4105 ب 96 قصيدة 
" 011 " صفحة. تناولُت فيها حياة المدينة والكحول والحانات 
والمنزل الزوجي والجنس والقرف والُحّب في الماضي والحاضر 
وأزمان حصار االنسان وقتله الخ الخ . الكتابة محاوالت وتجارب 
مستمرة، وفي سعيي الدائم لمواصلتها والرهان عليها. أحاول أن 
أديم األشياء التي تضفي على حياتي قيمة وتخَلصني من 
االحساس الفظيع بالنهاية. مدينة مالمو مكفهّرة بسبب الثلوج 
والليل يحّل فيها بعد الساعة الرابعة ظهرًا. أصحو من النوم في 
الساعة الخامسة صباحًا وأذهب الى العمل المَجاني االجباري 
وأعود الى البيت في الساعة الخامسة عصرًا. مَرات كثيرة تكون 
آَنا في العمل أو في منزلها أو منشغلة بعالمها في المطبخ. التلفاز. 
القراءة. حياكة شيء ما. تمنحني الكتابة طاقة روحية وأمل دائم 
في العيش ولوالها لكنت قد َفَطست منذ دهر طويل. العبء الكبير 
اآلن هو انني بدأت اليوم كتابة مجموعة أخرى وكانت الفاتحة 
قصيدة عن الشعوب الشرقية التي تحيا في الغرب وأمريكا 
واستراليا وتلد ذّريتها في هذه البلدان وبعد ذلك تقوم بتزوج هذه 
الذّرية التي ولدت وترّبت وعاشت في أرض المنفى، بذّرية 
أخرى لألقارب وأخوة العصبة في األرض التي جاءت منها قبل 
سنوات طويلة. المهم هو التمَسك بالكتابة والرهان عليها. ال يبقى 
في النهاية ِمن رماد الشاعر سوى األشياء التي عانى فيها الضنك 
 والموت والعزلة                                                     .
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.وصف بغداد  

ُمتهّجد يرقب الفجر ليؤدي  مسجد وحانة، وقارىء وزامر، وساهر

فرضه، ومصطبح في حدائق، والٍه في طرب، وعاكف في 

تخّشع، وتخمة في غنى، ومسكنة في امالق، وشّك في دين، 

.                                                      وايمان في يقين  

 
) 76 ( 

 
 

من الشاعرة  4107وصلتني دعوة في منتصف شهر آذار سنة 
زوجة الشاعر  ولومبية المقيمة بالسويد انجيال كاستيلو وهيالك

ري رئيس مهرجان الشعر العالمي في َبْرَدسْو السويدي الَس
" اليوم العالمي للشعر"تطلب مّني أن أشارك في فعاليات . مالمو

الجهات التي تدعم هذه . أّيام 7في مدينتي مالمو ولوند على مدى 
ب واألكاديمية السويدية وجامعة الفعاليات هي أكاديمية الكّتا

الشعب والمجلس األعلى للثقافة والحكومة المحلية في جنوب 
شعراء من السويد والنروج والعراق وايران وكولومبيا .  السويد

 .اذار 41يوم  الموعد. حب القراءات الموسيقىوالمانيا،وتصا
الجلسة األولى في مقهى الشعر وستتم استضافة الشاعرة السويدية 

سودربري  َسماريا لوندكفيست والشاعر ال
الجلسة الثانية في  .والشاعرغونارهاردينغ للحديث عن تجاربهم

باالضافة الى  جامعة الشعب مع الشاعر الكولومبي اندرياس دياز
40برامج ترجمة الشعر من لغات شّتى الى اللغة السويدية يوم   

قدموا  وفي مسرح المدينة ستكون هناك قراءت لشعراء كثيرين
 وزوجته َسالفعالية األخيرة مع ال. الى السويد منذ سنوات طويلة

انتهت الفعالية األخيرة في مدينة  .وسيقدمان فيها الشعر والغرافيك
وكانت " الشعر والترجمة"مالمو بالصالون األدبي وهي عن 

الصالون هو عبارة عن قاعة مألى . مخّصصة للشعراء فقط
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شاعرًا  00. يها الملحقات األخرىبالكتب وأرائك وطاوالت وف
وشاعرة من المانيا والسويد وكولومبيا يتحدثون ويكتبون بلغات 

ُطلب مّني أن أحضر معي قصائد لي مترجمة الى . عديدة
أنا أقرأ بالعربية . السويدية أو االنكليزية أو االسبانية أو االلمانية

نفس  طبعًا. وهم يقرأون قصائدي المترجمة الى اللغات األخرى
أحضرُت . أنا ال أعرف إاّل السويدية. الشيء ينطبق عليهم أيضًا

الشعر . أغاني عشتار"ي كتاب صديقنا الشاعر سهيل نجم مع
 7المترجم الى االنكليزية ولي فيه " العراقي بعد السبعينيات

شعراء وكّتاب عرب في "والعدد الخاص من مجلة بانيبال  قصائد
رجمة الى االنكليزية باالضافة الى قصائد مت 5ولي فيه " السويد

لشاعرة خلود المطلبي في قصيدتين ترجمتهما الى االنكليزية ا
" انطولوجيا الشعر العربي المعاصر"و " لوحة اوروك"كتابها 

فكر "التي ترجمها الى االلمانية شتيفان فايدنر رئيس تحرير مجلة 
شرقة ولي فيها قصيدة وقصيدة أخرى طويلة ترجمتها المست" وفن

صناديق النبيذ األحمر والكعك والمعجنات . االلمانية غريت هيملر
اسبانية الطعم والنكهة، ربما ألن أكثر الضيوف من أمريكا 

" الشعر والترجمة . "الالتينية وهم من أحضرها أو ُأحضرت لهم
يقوم كّل شاعر من أجل التعرف الى الشعر اآلخر . عنوان الفعالية

يقوم بترجمة مختارات من شعره الى لغة  بلقاء شاعر ما ومن ثم
في الَسَنة . هذا الشيء غير موجود في العالم العربي. معّينة

األولى لتعَرفي بآَنا َرَغَبْت أن تشتري لي األعمال الكاملة لبعض 
أخبرتها أن قراءتها . الشعراء السويديين ومجموعات أخرى

طبعًا ": قالْت .ستكون صعبة علَي وبالتأكيد سأعاني كوارث جّمة
صعبة جدًا لكن يتوَجب عليك أن تغلق بابك وتبقى تتهَجى وُتنّقب 
في القواميس المترجمة الى العربية طوال سنوات اقامتك في 

حاول، نصيف على الدوام القراءة وستكتشف بعد زمن . السويد
بدأُت التهّجي وبعد سنوات بدأت . "طويل اّنَك قادر على الفهم

ك وأصبحُت أقرأ وأفهم نصف القصيدة أو أكثر األقفال تتفَك
 لتقي انجيالبين الحين والحين ا. والكثير ِمن القصائد أفهمها ُكّلها

  ري ويوّجهان لي الدعوة في مناسبات ُمعّينةسودرب كاستيلو والَس
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ذهبُت الى . "هاري" قطوعد الجراء عملية إخصاء للكان عندي م
 القطط"ة وخدمة الحيوانات المنزلية دائرة صغيرة تعنى برعاي

المسكين بعد أن بّنجوه، ثم نّظفوا  قطأجروا العملية لل". الكالب.
.  وثقبوا اذنه اليمنى ووضعوا فيها رقمه أسنانه  

" جواز سفر"أخبرني الطبيب انه سيمنحني وثيقة هي عبارة عن 
له ويتّوجب علّي أن أرسل نسخة منها الى دائرة معّينة حتى يتم 

عملية وثقب االذن وتنظيف مبلغ ال. تسجيل كافة المعلومات
سنة والى اآلن،  04أحاوُل منذ َأكثر ِمن . بسيط جدًا األسنان

تبديل جواز سفري العراقي الذي انتهت صالحيته من دون 
و " الجنسية العراقية "القوانين تنّص على أن أجلب لهم . جدوى

 ويسوون المعاملة" راقيع" حتى ُيصِدقون انني " شهادة الجنسية"
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المران والدربة والخبرات التي َتَتجَدد دائمًا عبر الكتابة 
واالخالص َلها، تمنح الكلمة الضوء الكثيف وتصبح عملية الخلق 
التي هَي طقس يومي. فعل مغامرة دائم في الكشف َعن 
جغرافيات وعوالم أخرى. َهل ُيمكن للشاعر الذي يمضي معظم 
وقته وسط الحشود في المقاهي والتّجمعات أن يحافظ على قَوة 
روحه وهَو يؤدي الطقس الكريم للكتابة؟ ال الهام في الكتابة وهي 
صراع طويل مَع العالم ومَع الروح. العزلة الدائمة والتأّمل 
والقراءة أفعال ُتنّشط الذاكرة الشاغرة. ُكّل لحظة تأّمل في الَزَمن 
والطبيعة واألشياء التي تحيط بنا، نحصُل فيها على البلسم الشافي 
ِمن شرور الواقع وِمن القوى التي تسَتلبنا وجودنا، واذا كاَن الُحّب 
هو الُمحّرك لُكّل الرغبات فالموت يعلو عليه في مجال الرغبة. 
يقتنّص الشاعر الغبطة في دخوله بموته ويحاول مؤاخاته وعقد 
رباط معُه. َحياتنا قصيرة وضئيلة القيمة ما َلم نقذُف أنفسنا في 
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البركان. القلق ُيمّهد الطريق الى الرغبة. ال قيمة لحياة االنسان اذا 
َخَلت ِمن القلق َوِمن الرعدة أمام الموت وحين اللقاء بشظية ِمن 
 تبقى القصيدة غير مكتملة حتى وان  جمال أو برعم تفَتَح للتو.
نشرت في صحيفة أو مجلة أو كتاب. ال تكتمل القصيدة التي هي 
مشروع محو واعادة كتابة دائمة إاّل بموت الشاعر. قصيدة 
الشاعر الحّي في كتاب، أشبه بجثة في تابوت. في قصيدتها "شبح 
قايين" تقول إيدث سيتويل في أحد السطور "صوت سنبلة قمح لم 
تولد"كل قصيدة قبل موت شاعرها ينطبق عليها سطر ستويل هذا 
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في الَشهر العاشر ِمن َسَنة 4107 وصلتني رسالة ِمن مسؤولتي 
في مكتب الَعمل تخبرني فيها اَنني الزم أباشر التدّرب على الَعمل 
"براْكتيْك" في شركة "السام هال" بدوام كامل وِمن دون راتب 
لمَدة َسَنة كاملة. غسيل مالبس الناس كبار السّن. يبدأ الَعمل في 
الساعة السابعة صباحًا وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر. 
ُكنُت ُكّل يوم أناُم ُمبّكرًا وأصحو في الساعة الخامسة صباحًا. 
أحلق ذقني وأعمل الفطور والقهوة والطعام الذي آخذُه معي الى 
العمل وِمن ثَم أصعد في الساعة السادسة 7 باصات توصلني الى 
المكان. بعد أن أنهي َعملي أعود الى البيت وأبدأ على الفور 
الكتابة َقبل أن أنزع عّني مالبس الَعمل. ُكنُت أكتب في اليوم 5 
قصائد أو أكثر. أكتُب أحيانًا قبل الذهاب الى العمل وبعده. أنجزُت 
في البداية مجموعة "إرث األرتال التي تندثر بال أمل" وأنجزُت 
بعدها " الثالثية األولى. 0  في انشاده لموته. 4 الموتى واألحياء. 
7 الموتى بوفرتهم وغيابهم" و" الثالثية الثانية، ُكّل َذهب يتعَفن . 
0 تعّلقًا بما يفرط في الرغبة. 4 َرمي الحصباء على النجوم. 7 
تجميل التوابيت" 9 مجموعات في َسَنة واحدة ضمن ُمناخ العمل 
التافه وساعات الدوام الطويلة. َسَنة 4105 ازداد نشاطي 
وصرُت اكتب في اليوم 01 قصائد وأكثر. أنجزُت "الثالثية 
الثالثة ، االنحدار الى أرض الغرق. 0 جمع الثمار. 4 التذّمر ِمن 
المدينة الشغوفة بالطوفان. 7 مالقاة الذين توافدوا لسلب الغرقى" 
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و "الرباعية األولى، الجانب اآلخر ِمن الفردوس. 0 الحدود 
الجنائزية للَزمن. 4  دفع الدّية. 7 حواجز وكنايات. 5 مناحاتهم 
على الغرقى". 9 مجموعات في هذه الَسَنة أيضًا. هذه األعمال 
صدرت ُكّلها َعن دار "مخطوطات" بمبادرة ِمن صديقي المبدع 
الشاعر والفنان ناصر مؤنس. بعد أن انتهيت من َعمل السخرة 
في "السام هال" بشهرين، وصلتني رسالة أخرى في خريف َسَنة 
4105: "نصيف، يتوَجُب عليَك دراسة اللغة والكومبيوتر ِمن 
أجل أن تحصل على مبلغ المعونة الشهرية مَدة 9 شهور بدوام 
كامل". مَرت الشهور الستة ثقيلة وأستطعت أن أنجز فيها 
"الرباعية الثانية، الدنّو ِمن األبدية. -0 العيش في المتاهة. -4 
َأحقّيتنا في الخلود. -7 الغرق في الخالء. -5 تطويقهم لشباك 
لدى كّل شاعر َمْنجم كبير من الخبرات  الصيد في الظهيرة".
والتجارب والمعرفة والذكريات واألحالم واآلمال واألشواق، 
ولكي يديم صلته بالِشعر في كّل حين ويستطيع الكتابة واالنتاج. 
 َينبغي عليه النزول الى األعماق في ذاته.                           
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الشعر فّن طقسي" ومجاله منذ البداية. الصلوات والسحر 
والميثولوجيا وحياة "واالقتصاد " الصيد واللقاط
والطقوس. وهو شخصي جدًا ، لكن االيديولوجيا  الكهوف
استحوذت عليه وراحت ُتحّمله ما ال يتحَمل .اذا أمكنني أن أعّرف 
جوهر الِشعر وهو فّن ال عالقة َلُه باألدب وال يمكن تعريفه لتعّدد 
مفاهيمه طوال التاريخ، فأقول اّنه على الصعيد الشخصي فعل 
حّرية. ال يمكن للشاعر الُمعبأ بالتّرهات االخالقية وااليديولوجية 
أن يتحَرر ِمن ثقافته المنحَطة ويبدع القصيدة الحَقة، ما َلم يكن 
حّرًا ويتخّلّص ِمن ُكّل شيء ُفرَضته عليه التربية في الُمجتمع 
وفي المدرسة. كتابة القصيدة بيقين تاّم "فهلوة". عصرنا ليس 
عصر تصّوف والبحث َعن اهلل ما عاَد يجدي. في العالم الكثير 
 ِمن اآللهة.                                                             
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ُكنُت في اوسلو بضيافة صديق شاعر عراقي  4114صيف َسَنة 
نصيف، هل َحصلَت على الجنسية السويدية َبعد َأن : "وسَأَلني

ال أريد الحصول :"فَأجبتُه" َأْتممَت الُمَدة المقَررة للحصول عليها؟
سَأبقى محتفظًا بجنسيتي العراقية : "ُقلُت َلُه" لماذا؟:" قاَل" َعليها

ي صدام حسين رئيس نقابة الصحفيين وقبلها الى الموت، أَلَن َعد
ُيحّرض ضّدنا وتنشر صحيفته " التجّمع الثقافي بالعراق"رئيس 

قوائم بَأسماء الشعراء والفّنانين والكّتاب المعارضين " بابل"
هم ال يستحقون للدكتاتورية وتطالُب بَأذّيتهم وقمعهم وتقوُل عنهم اّن

التي " الزوراء"صحيفة  ماء دجلة والفرات، وتنشر ضّدنا َأيضًا
َأبقى . تصدر عن نقابة الصحفيين قوائم تتهّمنا بالخيانة واالنحراف

محتفظًا بجنسيتي العراقية أَلنني ال ُأبّدل العراق ِبُكّل بلدان العالم 
حاوَل اقناعي بضرورة ". وسَأثبت َلُهم اّنني َأكثر عراقية منهم

ني ال َأمتلك ثمن الحصول على الجنسية السويدية فتحَججُت اّن
هَو . دوالرًا 051كرون، يعني  0511رسوم المعاملة البالغة 

بعدها بفترة جاء صديق يزورني وسَألني . َأيضًا ال يمتلك المال
َعن َخبر الحصول على الجنسية فأخبرتُه اّنني َأشتريت بالمبلغ 

صار عصبيًا وَأخبر آَنا انني الزم أرسل المعاملة وهَو . كتبًا
ل بدفع المبلغ واّنه يخشى َأن تأتي قوانين في المستقبل سيتكَف

بعد . قاَدني الى الدائرة ودفَع المبلغ والمعاملة والصَور. ووووالخ
هنا خبر ُنشَر في صحيفة  .اسبوع وصلتني الجنسية السويدية

التي كانت تصدر َعن نقابة الصحفيين العراقيين " الزوراء"
057      العدد4111/  7/  4برئاسة عدي صدام حسين، يوم   

" رسالة بعث بها نخبة من المثقفين العراقيين تتحدث " بابل"تلقت 
عن شجون األوساط الثقافية ورحيل طوابير من كّتاب وصحفيي 
وفناني العراق الى خارج الوطن بعد أن أنهى التجّمع الثقافي 
أعماله وتولى وزير الثقافة واالعالم السابق السيد عبد الغني عبد 
الغفور االشراف على النقابات والمنظمات التي كانت منضوية 

لقد كان التجّمع خيمة تؤوي "وتقول الرسالة . تحت لواء التجمع
كل المثقفين الذين جادوا بكل المواهب والقدرات من أجل الوطن 
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والقائد والمسيرة الظافرة، وقد توفرت لهم حينها كل أسباب 
مؤسف والمحزن أن نرى العيش الكريم والرعاية، ولكن ال

العشرات اذا لم نقل المئات منهم وقد هاجرت الى خارج حدود 
العراق الحبيب بحثًا عن لقمة عيش مغمسة بكل الوان المذّلة وآالم 

كفاءات بناها ورعاها الوطن وصار جهدها في خدمة . الغربة
اآلخرين، واعداد أخرى انحرفت عن خط العراق وارتمت في 

لمصلحة َمن حدث كل ذلك؟ وقد : يتساءلونو" احضان أعدائه
أرفق مرسلو تلك الرسالة قائمة بأسماء بعض المثقفين ممن 

                       .0665/ 5/  05هاجروا من البلد بعد تاريخ 

 
) 45 ( 

 

 



48 

 



49 

 

 
 (59 )  

 
 

كاَن التمّتع يجري في الحانات حيث تتوافر الخمرة والبيرة وهي 
توجد في أغلب مدن وادي الرافدين، وكانت النساء في الغالب هَن 
ندل الحانات، وهَن مسؤوالت عن تخمير البيرة، كما أن النساء 
مسؤوالت عن الطبخ في المنزل، ووفقًا لما يقوله مثل 
سومري:"ما دامت زوجتي خارجة الى المعبد وأّمي عند النهر، 
 فإنني سأموت جوعًا"                                                .

 
 كاثي ك . كوفمان.

  كتاب "الطبخ في الحضارات القديمة"
 ص 95

 
 
 

) 59 ( 
 

  
عندي عمال شركة السكن يصبغون الشّقة والدواليب، أقنعتهم أن 
يشربوا معي الفودكا. وافقوا مع أن أمثالهم ال يوافقون على هيك 
دعوة. عملوا الساعة العاشرة صباحًا والى ما بعد الظهر لم يكملوا 
سوى صبغ المطبخ والحّمام. أكلوا وسكروا وأنا أيضًا أوشكت 
على الُسكر. الشفيعة تريد المجيء وتشرف على أعمال الصبغ. 
أقول لها :"ال تجين" وهي مصِرة على المجيء. بس تشوفنا مطايا 
  نخربط ونلّوص، راح تسّوي لي مناحة                             .
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.ِمن المعلوم أن الخمرة ُمحَرمة في االسالم   
 شرطة وعقوبات وسجون وجهَنم والخ لكن الشعر
 العربي طوال تاريخه تغَنى بالخمرة ووضَع َلها أكثر

.اك طقوس ألوقات الشراباسمًا وكانت ُهن 53ِمن   
الشراب قبل طلوع الفجر: الَصبوْح  

شراب نصف النهار: الَقيل  
شراب العشى: الَغبوْق  

شراب المغرب إلى العشاء: التخية  
.شراب آخر الليل: الجاِشرية  

 
 َترُد في الكثير ِمن كتب األدب، أوزان ومقادير الشراب

،وعربد عليه أمَر الخليفة أن يسقى رطاًل فَسكَر :" رطل"مثل   
:وفي العامية العراقية يقولون  

ِمن تشرب عرق الزم تقيسة"  
".ال تقع بين الناس مثل الفطيسة  

 
 

  (56 )  
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الموت موضوع كبير في تاريخ الشعر بالعالم. منذ ملحمة 
جلجامش . يسألني صديق عربي" نصيف، لماذا تّلح على 
موضوع الموت؟" أجبتُه انني ال أتقّصد الكتابة عن هذا 
الموضوع. طبعًا هو لم ير مثلي موت الكثير من اأَلصدقاء الجنود 
بقذائف المدفعية أو بقصف الطائرات أو قصف المالجىء، ولم 
يعرف أّي شيء عن االعدامات الجماعية ألهلنا وشبابنا بالعراق 
طوال دهر ِمن الَقهر والجبروت. ال يمّر يوم إاّل ويموت اآلالف 
من العراقيين. الموت منذ بدء الخليقة ماركة عراقية خالصة. 
لماذا يموت شبابنا اللطفاء الشعراء والفّنانين. أحمد آدم، رعد 
مطشر، حنين مانع. كريم جثير. سمير الصحن، قاسم مطرود، 
فرقد الحسيني. زمن عبد الخ. هناك المئات ال أستطيع عّدهم. 
 الرحمة اإللهية ألرواح الموتى العراقيين                           . 
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كتَب صديقي الكاتب حسن عبد الرزاق تعليقًا بصفحته في الفيس 

 بوك، على قصيدة نشرتها في السنة الماضية.
خفف قليال من عتمة الصو،فأنَت ابن الحاضر وهناك من يحتاج ".

 "الى زاد الشعر
 سَرني هذا التعليق ِمن صديق مبدع وكتبت رَدًا:

"نعم، أحاوُل ِمن خالل الصورة المعتمة أن أْشهد على زمني 
وعلى الراهن في العالم الذي يستلبنا حيواتنا وآمالنا وأحالمنا. ال 

يهّمني الحاضر بشخوصه وال أولئك الذين يحتاجون الى زاد 
الِشعر. الشيء لدى الِشعر ما يعطيه الى أحد ما. تجربة شخصية 
ذهنية يحاول فيها الشاعر أن يصالح ظالمه ويتدَرب على موته. 

 أغلب الِشعر العربي اآلن يكاد يخلو ِمن الصور إاّل ما ندر.
 ال أمل وال نجاة ِمن الغرق في االحباط

 سوى االخالص للكتابة والحنّو عليها
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 وصيانتها ِمن الغبار.
 أنا رجل ال شيء في حياته له قيمة

 سوى الِشعر".
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تلقيت قبل سنوات دعوة لحضور مهرجان شعري في بلد خليجي، 
يحضره شعراء من العالم العربي. علمُت حينها أن شاعرات 
منقبات سيحضرن في هذه الكارثة. حاولت االعتذار الى الشخّص 
الذي وّجه الدعوة لي وتحَججُت بِحَيل كثيرة. شعراء من العصر 
الجاهلي. شاعرات ُمَقّنعات. و الشراب ممنوع. قال لي: "نصيف 
تعال وكل شي راح يصير كويس. الشراب في بيتي" . َأجبتُه:"هل 
تعتقد انني اترك الحانات السويدية وأطير الى....... حّتى أشرب 
 في بيتك؟                                                              
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وكّل " أسود" أو " زنجي"في النرويج وال يلفظون كلمة  ال يكتبون
. في السويد نفس الشيء. ا من شأنه أن يخدش كرامة االنسانم

دولة " لسويدية انها تخلو من كلمات مثلأجمل ما في اللغة ا
. سيادة الوزير. صاحب الفخامة الرئي . لملكجاللة ا. الرئيس

، واذا تمت مقابلة رئيس سيادة المحافط، أو سيدنا، الشيخ الخ
، ماذا فالن":ُيسأل هكذا. راء في التلفزيون أو الملك مثاًلالوز

أديان . دولة 096أعيش مع بشر من . ".......ستعمل في 
 أحد فيهم البشر الهؤالء . وميات ومذاهب ولغات وتقاليد والخوق

 "هل أنت سّني أم شيعي": يشتم انسان ما، وال أحد فيهم يسأل
 عالقة لهم بالسياسة ، الوالفالسفة والكّتاب في هذا البلدوالشعراء 

وال يتنطعون لهذا الحمار وذاك البغل والسياسيين آمُل أن يبتعد  
عن السياسي والحزبي والصحفي والكاتب والفنان الشاعر 

                   .ابداعه بحّرية تاّمة وح يواصلويحترم نفسه وير



53 

 

 (55 )  
 

 
في مؤتمر المثقفين الذي انعقَد في هافانا أواخر الستينيات، 
َصاَدَفْت الشاعرة جويس منصور ، الرسام المكسيكي سيكيروس 

فدست خنصرها في  –قائد محاولة اغتيال تروتسكي األولى  –
:                             ًةمؤخرته أمام جميع الحاضرين، ُمرِدَف   

 "هذا من طرف بريتون"                                            ،
بحلول  –الشك  –ومع أن مغفل األربعينيات كان قد أدرك 

أنه كان مجرد واحد من حمقى  –الستينيات، إن لم يكن قبل ذلك 
الل، من طرف كثيرين، إاَل أن من المؤكد أنه كان يستحق هذا اإلذ

.                                                               أحد أَي   
بشير السباعي :ترجمة  
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َعرفُت َقْبَل َأْكَثر ِمن َسَنة معلومة رائعة وَأنا َأمسح الشعر العربي 
القديم "ُكّل يوم قراءة َأْكَثر ِمن 9 ساعات". ان ِشْعرنا القديم َيَتَفَوق 
 على الِشعر االغريقي والروماني لأَلسباب التالية:
 0 - الِشعر االغريقي عدا ُشعراء المالحم. حوليات وموضوعات 
 المسرح وَأشياء ُتْعنى بالزراعة والخ.                          

4 - الِشعر الروماني. حوليات ومنظومات وغنائيات. ُشَعراء   
 كبارطبعًا، انقرضوا وانَقَرَضت أْغراضهم.                         
7 - الشعر الَعربي. شعر الحياة ومشاكل الفرد في الُحّب والموت 
 والَزمن. منذ بدايته والى اآلن َظَل في َأْودية وذرى، والخ     
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أتاحت لي فرصة مشاهدة السيدة غودرون شيمان الزعيمة السابقة 

سابقًا عن كثب واللقاء " لشيوعيالحزب ا"لحزب اليسار السويدي 
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في مدينة مالمو ممسكة " مولفون تورَيت"بها وهي تقف في ساحة 
بمايكرفون من دون رجال حماية ومعها حفيدتها وشاب مسؤول 

التفكير في الدعوة الى محاكمة قتلة زعماء . عن أجهزة الصوت
السيدة غودرون كانت تطرح برامج سياسات . أحزابنا العربية

حكومة السويدية اليمينية عن تلك البرامج التي تطبقها البديلة 
 سنة .ي السجنيحاول زّجها فوالراهنة، وال أحد يتعرض لها 

القومي االجتماعي تم اعدام انطون سعادة زعيم الحزب  0656
بقيت و لفاشية ومعاداة القومية العربيةالشوفينية واالسوري بتهمة 

أعدم الرئيس  0690 نةسجريمة اعدامه من دون محاكمة، وفي 
السوداني جعفر نميري زعيم الحزب السوداني عبد الخالق 
محجوب ورفاقه ولم تتم محاكمته على جريمته المخزية  وقبلها 

أعدم . د الذي قام به حزب البعث بالعراقبعد االنقالب األسو
زعيم الحزب الشيوعي العراقي سالم عادل من قبل قادة االنقالب 

أما مؤسس حزب الدعوة . أّي أحد منهممحاكمة الفاشي ولم تتم 
 سنةالعراقي السيد محمد باقر الصدر فقد أعدمه صدام حسين 

وفي اليمن الجنوبي قام رئيس الجمهورية واألمين العام  0691
باعدام خصمه  0699 سنةللحزب االشتراكي علي ناصر محمد 

 األحداثالسياسي ومنظّر الحزب عبد الفتاح اسماعيل لتندلع 
هذه هل حان الوقت اآلن لمحاكمة . الدامية ويهرب الى سوريا

جراء ما  الجزاء العادل َمن يمارسها، لينال يةالفاشستالثقافة 
                                             ؟من جرائم مخزية هاقترف
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آكُل باقالء مسلوقة وجاءت صديقة قديمة تزورني ومعها طفلتها 
ذهبُت الى المطبخ أَلعّد القهوة . بعد الترحيب والخ. تسنوا 5

: "ضرطُت فضحكت وقالت. الطفلة وتبعتني  

".ناسيف، أنَت طيزك عصبي، مثل طيز ُأّمي   
 يعني فوق االفالس والكآبة

.ني ابنة الَضَراطةعيرُت  
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في المَرات الُمتكّررة لهروبي ِمن الخدمة العسكرية االلزامية إبان 

اختفي بالبيت وال أظهر نفسي  كنُت. حرب العراقية االيرانيةال
لجيران خشية ابالغ المنظمة الحزبية التي تقع الى جوار بيت ل

يستمر .  6مدينة الثورة قطاع  العائلة بمدرسة الجبل األخضر
 .الخ  5أو  شهور 9هروبي في كّل مَرة َسَنة أو 

صحف والسجائر كانت زهرة أمي الرائعة تشتري لي كّل يوم ال
. وال توافق المرحوم أبي على التحاقي نادمًا الى وحدتي العسكرية

 التسّتر على هارب ِمن الخدمة العسكرية، تعتبرمعلوم أن جريمة  
سّببُت الكثير ِمن . رف نظام صدام حسينجريمة كبرى بع

عمري . المشاكل الى أّمي في حياتي وأنا أدين َلها بأشْياء عظيمة
 9ل تعتقد أن عمري أنا ابنها البكر وما تزا. ًاعام 55اآلن 

ة نصيف، مشتاق": تقول ليها عبر الهاتف َمع ُكّلما َأتكَلُم . سنوات
 " ؟هل أراَك قبل أن أموت. لك جدًا

 
 

 (56 )  
 

 
رأيُت . ُكنُت ببرلين ومعي مبلغ ِمن المال ال بأس به 4119 سنة

. قرص سي دي 94في أمكنة كثيرة األعمال الكاملة لبيتهوفن 
بالسويد توجد أعمال كّل عباقرة الموسيقى . يورو 51سعرها 

حاولُت شراء أعمال بيتهوفن . الكالسيكية بسعر أقّل ِمن الماء
.لكّني فَضْلُت شراء قوارير الفودكا والويسكي   

اآلن بعد أن َترْكُت الشراب فقد حالفني الحّظ هذا اليوم وعثرُت 
الانتيكات على هذه األعم بمحل  
لكّني ُأفِضُل   أعرف اّنها موجودة في اليوتيوب دوالرًا 41ب 

.                ال سي دي اإلْنصات اليها عبر  
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َرَغْبُت في سنوات مراهقتي أن يكون اسم الفتاة التي يختارها لي 
أبي ويرغمني على الزواج منها "فريدة". أدركتني حرفة األدب 
وتصعلكُت ورافقُت جان دمو 09 سنة فأحَبْبُت امرأة فريدة 
وأدَمْنُت شراب البيرة ماركة "فريدة" وطاح حَظي. ليْش َفريدة، 
 لسُت أدري؟                                                           
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ُكنُت قد ذكرُت في َزمن مضى انني َرميت الستاليت في الزبالة 

 ُتأثناء زيارة الى اوسلو التقي. وتخلصُت ِمن الخراب العربي
أفتقد القدرة  سنةمنذ أكثر ِمن . ستاليتأحدهم أعطاني و أصدقاء

قليلة . والوقوع في فخ إدمان مشاهدة القنوات العربية هعلى تركيب
استمع . هي المَرات التي أشاهد فيها قنوات التلفزيون السويدي

.                         يو أو أقرأها في النتالى األخبار في الراد  

 هل يمكنني مشاهدة القنوات العربية

والدراسة؟ أأقرأ وأكتب بعد مجيئي ِمن العمل َأنا و  
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ليلة عطلة . وال أريد مجيء الشفيعةطوال اليوم مهمومًا  كنُت
مَر الوقت وعادت من . المهم. وهي ال تقبل أن أشرب وأدخن

. بي صديق يريد المجيء اتصَل. وذهبت الى بيتهافتغَدت  عملها
مطرب عراقي شاب ل 0666 سنةمعه شريط كاسيت صادر 

صاحبي يشرب الفودكا . الشعبي الحلمنتيشي عراء الشعرشأحد و
أن يسمعني شريط  بعد نصف ساعة َقْندل ورغَب. بسرعة

:                                            يصرخ الشاعر. الكاسيت  
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."لناس تلبس دشاديش بيها جيوبا"  

يش في الدشاديش سوى الجيوبا  
 قنادر مثاًل؟
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. ى المقهى مبكرًاأذهب ال. كنُت أعيش في عَمان 0669 سنة
وأقرأهما وانتظر   "الرأي"وصحيفة  "الدستور"أشتري صحيفة 

أن يطلب مني واحدة من  اعتاد رجل. مجيء األصدقاء
في . فيسّر دائمًاواحدة حين أغادر المقهى ، اترك له  .الصحيفتين

 "الرأي" اشتريتها ولم أشتر. قصيدة "الدستور"يوم ما نشرُت في 
: حين عرف صاحبي انني شاعر، سألني بعد أن قرأ القصيدة. 
، يطلع من ال": أجبته . ؟، هذا الشعر يطلع من قلبكاستاذ"

                                                                "طيزي
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.الكتابة كِمنهاج  

 في اللغة العربية

.لى غاية معَينةامنهاج، وسيلة محّددة توِصل   

ِمن أجل أن أكون شاعرًا حقيقيًا نفسينذرُت   
 حتى تكتمل حياتي على األرض

.واللحظات الضئيلة الممنوحة لي في العيش  
.ة ماُتحَتم علّي أن أسعى الى غاي  

 كيف أصل الى تحقيق هذا الوهم الذي سعيُت وأسعى
 دائمًا خلفه؟ أحتاُج الى ِمنهاج للوصول الى الضفة الغريبة

.الِشعر لفّن  
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.ال خالص لي. أكتُب كّل يوم  
 أغبُش في الساعة الخامسة صباحًا

 وأجّهز حالي وأذهب الى العمل المَجاني
 ِمن أجل أن أحصل على قروش المساعدة

بعد ساعات العمل أجيء. اعية الضئيلةاالجتم  
أنزع عني المعطف وأذهب. الى البيت منهكًا  

أعمل كوب القهوة وأباشر الكتابة. الى المطبخ  
قصائد 5مَرات كثيرة اكتشفت فيها بعد كتابة   

.انني لم أنزع غطاء الرأس أو الحذاء،أو أكثر   

يش أسَوي اذا لم أكتب، وثلوج وبرد وّظالما   
ويد كارثة؟ووحشة الس  

.ال خالص لي إاَل في الكتابة  
 أكتب كّل يوم وفي النهاية

صفحات 01كّل أختار من   
.صفحة واحدة  
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عندما ُكّنا نجلس الى الشراب يبقى حسب صامتًا كما هو معروف 
عنه الى أن يدب دبيب الخمرة، بعدها يبدأ الحديث في شؤون 
وشجون شتى. في كّل جلسة شراب يطلب مني أن أسمعه أغنية 
ياس خضر األولى التي سجلها عام 0696 في اذاعة القوات 
المسلحة "الَهَدل" وبعدها أغنية أم كلثوم "هو صحيح الهوى 
غاّلب". قلت له مرة:"أبو نؤاس، ايْش اللي يجعلك تعجب في 
هاتين األغنيتين؟" ذكرى ُحّب عاثر يا نصيف، قال لي. في عّمان 
التي أيقظت ذكريات سنوات موسكو عنده أيام دراسته، ستستمر 
لقاءاته وجلساته مع صديق العهد الدراسي المعماري الدكتور خالد 
السلطاني ومع سعدي يوسف. وبين ذكرى ذلك الرفيق الميت 
الذي قال عنه في قصيدة "بمقبرة خلف برلين يرقد ابن جودة" 
وبين الوحشة والسأم في عّمان حيث ال أفق وال نسمة مستقبل، 
سيتوهم كثيرًا أثناء جلسات الشراب معنا في الغرفة وهو يحدق 
في مالبسه المعلقة على الحائط ، اننا رفاق حزبيين من عهد 
الشباب، وأن هذا الجالس على يمينه هو الرفيق فالن ويسأل 
بعدها عن الذي ذهب الى الحمام: "أين الرفيق ...."؟ معلوم انه 
عندما كان في موسكو كان يحمل حنينًا كبيرًا الى مدينته العمارة 
والى بلده العراق، وعندما يكون في العراق يشتاق بشّدة الى 
موسكو. كانت كل مكافأة يحصل عليها عبر نشره لقصائده أو 
ترجماته وأغلب المكافآت قليلة جدًا، يبعثها الى أطفاله. مرة قلت 
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له أمازحه حين استلم مكافأة عن قصيدة نشرها في مجلة "عّمان" 
" استاذ حسب، هذه المكافأة يجب أن تتصرف فيها وحدك". "ال 
بل سأبعثها الى أطفالي" قال لي، فصرخُت في وجهه:"نؤاس 
طبيبة ويارا مهندسة ومحمد جندي. بشرفك هل هؤالء أطفال؟" 
 مات من الضحك وهو يوبخني.                                      
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كان موت كمال سبتي صدمة قاسية تلقيتها وتلقاها أغلب الذين 
أحبوه وأولئك الذين اختلفوا معه أحيانًا أو أبدًا. لم يكن موت كمال 
هادئًا أو عابرًا في زماننا الكافر هذا، بل كان اعصارًا مدمرًا. هو 
الذي كان يمأل حياتنا العراقية الفقيرة بنبله وصخبه وضجيجه 
المدّوي. في شعره وفي تنظيراته وفي تعّكر مزاجه وصراخه 
وزعله الذي نخشاه دائمًا. هل تصالح كمال مع العالم في يوم ما؟ 
هل استطاع االمساك بغصن خفيف من فجر حياته العاصفة ولو 
لمرة واحدة؟ تخيم علّي سحب من الكآبة في محاولتي الحديث 
عنه. لم أحاول في الماضي أن أتحدث عن موت صديق في 
مناسبة رحيله أو كتابة مرثية عنه. كنت وما زلت أجد صعوبة 
في رثاء وتأبين الذين أحبهم، وفي لحظات موت من أحببتهم لم 
أستطع البكاء. ال على أقربائي وال على أصدقائي وما أكثر من 
مات منهم وحيدًا وغريبًا في هذه المتاهة وذهب الى األبدية من 
دون وداع أو وصية أو وعد بحلم أو لقاء. هل أغفر لصديقي 
الشاعر والفنان ناصر مؤنس الذي اقترح علّي عام 0691 أن 
أشتري مجموعة " وردة البحر" وأقرأها؟ طلبُت من كمال أن 
يكتب لي أهداء بعد أن تعرفت اليه في ظهيرة يوم من ذلك العام 
في مقهى البرلمان. كتب لي االهداء والتصقت به "التصاق النار 
بالفحم الذي تأكله" منذ ذلك الحين. تكررت لقاءاتنا اليومية في 
المقاهى والبارات وفي القسم الداخلي القديم قبل أن ينتقل الى فندق 
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الصّياد بالميدان. سألني ذات يوم في بداية تعرفي له:"هل تكتب 
الشعر؟" أجبته بخجل:"أحاول، لكنني أعاني من مشكلة تعلم 
األوزان واالغالط في االمالء والنحو " قال لي:"ال يهم، 
سأعلمك" لكنه لم يستطع أن يعلمني وزنًا واحدًا، حتى في 
محاوالته األخيرة معي حين زارني في السويد ومكث في بيتي 
09 يومًا في صيف سنة 4114 . كنت قد بدأت حياتي األدبية 
بكتابة الشعر السوريالي الفكاهي كما ذكر كمال في مناسبة معينة 
وظل الخيط الذي يجمعني به دائمًا هو الهموم الشعرية كلها 
بآفاقها المعرفية والحداثية. لم تقترب رؤيتنا الشعرية حول جوهر 
ووظيفة الشعر، ولم تتشابه قراءاتنا وال موضوعاتنا وال نظرتنا 
للعالم والمجتمع والزمن والتاريخ. كنُت أهتّم بالتصّوف 
والترجمات الرديئة عن السوريالية في البداية، وكانت له آفاقه 
األكثر سعة. كان كمال قد درس في معهد الفنون الجميلة السينما 
وحصل على شهادة الدبلوم بامتياز ومن ثم واصل دراسته للسينما 
في أكاديمية الفنون الجميلة قبل أن يتم فصله منها بسبب الشعر، 
ولعل الكثير منا ال يعلم أن كمال فصل من االكاديمية لرسوبه في 
درس تافه هو "االنتاج " بسبب التغيب الدائم عن هذا الدرس 
وذهبت محاوالته كلها سدى من أجل اكمال دراسته للسينما أمام 
عناد واصرار استاذ درس "االنتاج" الذي كان ال يكن له الوّد 
بسبب الغيرة التي سيطرت عليه لشهرة هذا الطالب الشاعر 
وشعريته الحقيقية. نعم ، كان الهم الشعري الكبير بعد الصدى 
الطيب الذي نالته مجموعته الشعرية األولى "وردة البحر" هو 
المسؤول عن تغير مساره الدراسي. حين فصل من أكاديمية 
الفنون الجميلة وتم سوقه الى الخدمة العسكرية االجبارية. راح 
يركز على قراءات عميقة في التراث والفلسفة والفنون والشعر 
والتاريخ وعلم النفس ومعارف شتى من أجل اغناء مشروعه 
الشعري الذي سيكرس له حياته بكاملها. جاء صدور مجموعته 
الثانية "ظل شيء ما" َسَنة 0697 ليكرس صوته بقوة في خارطة 
الشعر العراقي المعاصر وكان قد وبخني حين أهداني نسختي 
منها وأعترضت على قصيدة فيها مكتوبة عن األحداث السياسية 
في بيروت، وكنُت وما زلت ال أعير أّية أهّمية لشعر المناسبات. 
اعتذرت منه واحترمت وجهة نظره. بعد صدور مجموعته الثالثة 
"حكيم بال مدن" سنة 0699 راح كمال ينغمس بقوة في التنظير 
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للحساسية الشعرية الجديدة ومحاولة ترسيخها في وسطنا الشعري 
العراقي على الرغم من المحاوالت الكثيرة في اخفاء صوته 
والتعتيم عليه من قبل الكثير من العاملين في المؤسسات الثقافية 
الرسمية للسلطة شعراء ونقادًا ومسؤولين. ما زلت أذكر آخر 
كلمة له في عموده االسبوعي "كلمات في المهب" في صحيفة 
القادسية سنة 0699 حين كتب لقرائه أن هذه آخر كلمة له في 
هذا العمود بسبب رفض نائب رئيس التحرير لطروحاته الشعرية. 
كانت االنعطافة الكبيرة في تجربة كمال الشعرية بعد تنظيراته 
التي وصلت حد اعالن القطيعة مع الشعر بمفهومه آنذاك، هي 
تلك الصرخة التي جعلت أحد الشعراء الصحفين اللبنانين كان قد 
أجرى حوارًا مطواًل مع مجموعة من شعراء السبعينات في 
العراق ومن ضمنهم فاروق يوسف وهاشم شفيق وكمال سبتي 
ووضع كلمة كمال "مانشيت" للحوار وأظنه كان قد نشر في مجلة 
الدستور سنة 0699 " ليذهب الشعر الى الجحيم. أهاًل بالكتابة" 
ولكي يتّوج هذه الصرخة. جاء صدور مجموعته الرابعة "متحف 
لبقايا العائلة" سنة 0699 ولتحدث القطيعة الكبرى بعد ذلك مع 
اإلرث الذي ساد سنوات طويلة في الشعرية العراقية. كان خزعل 
الماجدي يواصل جهوده في الكتابة المغايرة وكان زاهر الجيزاني 
الذي نّظر كثيرًا حول "تفجير اللغة" و "عودة الغنائية" مع 
السبعينيين، يواصل كتابة مجموعته المهمة الثالثة "األب في 
مسائه الشخصي" بحّمى شديدة وكان رعد عبد القادر يواصل 
انجاز مشروعه بصمت وبقوة بعيدًا عن الضجيج الذي كان يعلو 
مرة ويخفت مرة أخرى. كان كمال في هذه الفترة التي أجبر فيها 
على الصمت وتّم حجب عموده االسبوعي في صحيفة القادسية ، 
كما البركان الذي يغلي بسبب المناخ الرمادي الذي يحطم جميع 
الجوانب الثقافية في العراق بفعل الحرب التي أجهزت على كل 
شيء، ومنها الثقافة والشعر الذي راحت تصدح به األبواق عديمة 
الموهبة الليل والنهار في تمجيد الحرب ومناخاتها. في مناخ ملبد 
بالسموم والغيوم المريضة تسَنت الفرصة المنتظرة في صيف 
سنة 0696 لكمال في الهروب من الجحيم الذي كان يغرق فيه 
العراق وذلك على أثر اختياره هو ومالك المطلبي وعبد األمير 
معلة لتمثيل العراق في مهرجان الشعر العربي التاسع عشر في 
ليبيا، من قبل اتحاد األدباء في العراق. عندما كان يستعد للسفر 
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ويهيء نفسه ،كنت أنا ببغداد أمضي اجازتي الدورية من وحدتي 
العسكرية. طلب منا نحن أصدقاءه الشعراء الشباب الذين نكتب 
قصيدة النثر ونعاني صعوبات في النشر أن نعطيه قصائدنا 
لينشرها في صحف عربية تصدر خارج العراق عندما يصل 
ليبيا. أعطيته عدة قصائد شأني شأن بقية األصدقاء. لم نكن نعلم 
متى تحين لحظة سفره بسبب االجراءات الرسمية المعقدة لكونه 
مازال يمضي خدمته العسكرية وممنوع من السفر. انتهت 
اجازتي وودعته متمنيًا له رحلة سعيدة في غيابي. بعد شهر عدت 
الى بغداد في اجازة والتقيت في مقهى حسن عجمي األصدقاء 
وسألتهم: "هل سافر كمال؟" أخبرني صالح حسن ومحمد النّصار 
بهمس أن كمال قد هرب من العراق الى يوغسالفيا. بعد أن 
انتهت االجراءات المطلوبة ومحاولة الحصول على الجواز 
والتأشيرة وتم تحديد موعد السفر وضرورة التواجد صباح يوم 
االثنين في مطار بغداد الدولي وانتظار مالك وعبد األمير في 
صالة االنتظار هناك، كان كمال قد حزم أمره نهائيًا في الرحيل 
الى المجهول وقذف نفسه في البركان. طار وحده يوم السبت 
حسب األصول الى يوغسالفيا تاركًا كل شيء يخّص حياته في 
غرفته بفندق الصّياد. يا إلهي. ما معنى هرب من العراق؟ كان 
ذلك يعني في تلك الفترة اننا لن نقدر أن نتواصل أو نعرف أي 
شيء عن من يهرب من العراق، ألنه بصراحة يكون قد ارتكب 
جريمة الخيانة في مفهوم السلطة. كانت مقهى حسن عجمي 
ونادي اتحاد األدباء بسبب غياب كمال أشبه بمصيبة. في اليوم 
األخير من اجازتي وكان يتوجب علّي أن أغادر الى وحدتي في 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. ذهبت مساء الى نادي اتحاد 
األدباء مهمومًا والتقيت صالح حسن ومحمد النصار وتحدثنا 
بهمس عن كمال وعن رحيله والفراغ الذي تركه، وهنا أصابتني 
نوبة بكاء شديدة جعلت محمد وصالح يحمالني الى التاكسي 
ويأخذاني الى شقتهما التي ازداد فيها نحيبي وعويلي حين رحت 
أعيد قراءة نسخة صالح من "متحف لبقايا العائلة" . لم أستطع 
النوم. غادرت الشقة التي َدَفعت ايجارها الشهري كاماًل بسبب 
َعدم قدرة صالح ومحمد على الدفع والمالك يهددهما بالطرد منها 
وذهبت أهيم في شوارع بغداد. بعت قمصلتي العسكرية ب 9 
دنانير في سوق "الهرج" وهربت من الخدمة العسكرية. في 
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العاصمة اليوغسالفية أخذت السلطات كمال الى مكتب المفوضية 
السامية لالجئين التابع لألمم المتحدة، حيث تم قبوله الجئًا في 
السويد لكنه رفض الذهاب الى السويد وفّضل اسبانيا بلد الشمس 
ولوركا ورفائيل البيرتي مع انها ليست دولة لجوء. في مدريد 
درس في الكلية المستقلة للفلسفة واآلداب وأصدر مجموعته 
الخامسة "آخر المدن المقدسة" على الرغم من الصعوبات الحياتية 
الكبيرة التي كان يواجهها والتي كان أبرزها عدم الحصول على 
الجواز والمال واالقامة والسكن. عندما كنُت في عّمان سنة 
0669 أرسل لي نسخة من "آخر المدن المقدسة" ممهورة باهداء 
جميل واتصل بي عبر الهاتف حيث أخبرني ليطمئنني أنه في 
وضع جيد اآلن ويستعد لالنتقال الى بلد اوروبي ويتمنى أن أكون 
قربه في يوم ما. حين زارني َسنة 4114 أقيميت له جلسة شعرية 
في مرسم الفنان جعفر طاعون وقدمته فيها. قام بعد ذلك بنشر 
الكلمة التي تحدثُت فيها عنه في موقعه االلكتروني قبل أن يغلقه 
وفي صحيفة "بغداد" وأمكنة أخرى ، وشاءت الصدفة أن نلتقي 
الشاعر المبدع سركون بولّص أثناء زيارته مدينة مالمو السويدية 
في بيت صديق شاعر. بعد شهور تلقيت دعوة من الصديق 
الشاعر صالح حسن للمشاركة في مهرجان شعري يقام هناك 
وسافرُت الى هولندا وأخبرت كمال انني سأزوره برفقة الصديق 
ناصر مؤنس. في الليلة التي سبقت زيارتنا حدثت عاصفة قوية 
سببت الكثير من األضرار واضطر الكثير من المسافرين الى 
النوم في محطات القطارات وتعطلت حركة وسائل النقل، لكن 
اصرارنا ناصر وَأنا على زيارة كمال لم يمنعنا من الذهاب اليه 
محملين باألشواق والهدايا. كانت المسافة اليه بالقطار ساعتين 
ونصف لكن مخلفات العاصفة جعلتها خمس ساعات. استقبلنا في 
محطة قطار "ماسترخت" مدينته، بالقبل والصراخ من الفرح. 
كان ناصر قد حمل 5 لترات من النبيذ الفاخر هدية اليه وحملت 
أنا جميع أغاني أم كلثوم حتى أغاني أفالمها ألنني أعرف مدى 
عشق كمال ألغاني كوكب الشرق. عندما هرب الى يوغسالفيا 
سنة 0696 أعزل إاّل من روحه الكبيرة ومجموعاته الشعرية 
وراح يتلمس ضوء فجر في هذا البلد الغريب. كان يدمر حياته 
في كل خطوة يخطوها من أجل الشعر. صحيح أن هناك الكثير 
من الناس الذين اصطدم بهم، ال يتحملون مزاجه البركاني الثائر 
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وال طبيعته المدمرة والشبيهة باالعصار. من الصعب أن تعايشه 
مالم تتركه على سجيته يفعل ما يشاء وتتحمل ما يصدر عنه من 
شطحات. حاولت أن أحافظ على صداقتي معه طوال 49 سنة 
وكنت ال أتدخل في خصوصياته وال في ثورات غضبه على 
 أقرب المقربين اليه. وكنت أنجح مرة وأخسر مرات              .

 (76 )  
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ة وتزول عنه الفوارق من حلم ماركس بمجتمع تسوده العدال

االجتماعية، الى مثالية هيغل الى عوالم ديستويفسكي الى سارتر 
والوجودية الى علم الجمال الى السينما والتجارب الطليعية في 

صالح عبد  غابريل ماركيز، أدونيس السّياب. المسرح العالمي
هذه األحالم والثقافات واآلمال تخَلى . الصبور نجيب محفوظ الخ

الكثير من األدباء وانبطحوا اآلن أمام القصخون اإلمعة  عنها
تناسى هؤالء  هل. وشيخ المسجد وزعيم الطائفة وشيخ القبيلة

؟ ؟ َأحالمهم وآمالهم في عالم تسود فيه الحّرية وكرامة االنسان
        ات التي تحّرض اآلن ضد الطوائف األخرى؟سخافماهذه ال

هذاوا اآلن انهم أتباع هل اكتشف  
؟َأو ذلك اإلمام  

 طِيح اهلل حَظكم
 يا قاذورات

.يا سِفلة  

 (79 )  
 

 
.َعن انسي الحاج  

 

المنجز الشعري ألنسي الحاج منجز عميق وكبير وسيظل احدى 
معُه عبر الجّدة والمغامرة الدائمة . العالمات الفارقة للشعر العربي

جاءت لغته . تخَلصت لغة الشعر ِمن الزوائد وِمن ما يثقلها
وأساليبه وُمناخاته الغريبة والعميقة لتهّز الشعرية العربية في 
سنوات الخمسينيات ِمن القرن الماضي وما تالها، لكن علينا 
ونحُن نشيد بعظمة انجازه أن نعرف أواًل سّر هذا االنجاز الكبير 

كبير النتونان آرتو وأخذ الكثير ِمن انسي الحاج مقّلد . والرائع
وال أريد " ماضي األَيام اآلتية"و " لن"يه موضوعاته في مجموعت
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قصيدة "ِمن كتاب سارة برنار " لن"الحديث عن نقله أكثر مفدمة 
ِمن جانب . ألن القصة معروفة للجميع" النثر ِمن بودلير الى أَيامنا

. آخر فأن انجازه نسخة مطَورة النجاز جبران خليل جبران
حيلة وأخيلة الشبق والحنين والطبيعة والمرأة المستالعوالم الذاتية 
لكن ما يمّيزه عن جبران هو انه بحكم ثقافته . الى الليل الخ

الفرنسية واطالعه على الشعر الفرنسي بلغته األصلية، قَدم انجازًا 
التي انشغلت في منتصف القرن الماضي  جديدًا للشعرية العربية

 انجاز انسي. اليوت والشعر االنكليزي واألمريكي. س. ب ت
كان في تلك السنوات نبتة غريبة في أرض الشعر العربي 

ال أثر . واستطاع أن يترَسخ بقَوة ِمن خالل جّدته وطرافته وعمقه
ألنسي الحاج في الشعر العراقي وأغلب الذين يَدعون أبّوته لهم، 
لم يقرأوه بشكل عميق ولو كانوا قد قرأوه كما ينبغي أو تأثروا به، 

.                                   هم الشخصيلكان اآلن لهم منجز  

تكمن بصمته العظيمة في انه جعل قصيدة النثر تستمر بقطيعة 
تاَمة مع مجمل التراث الشعري العربي، ويمّيز قراء الِشعر 
القصيدة الحقيقية عن تلك الخواطر التي كتبها محمد الماغوط 

االيديولوجيا على  في العراق هيمنت دائمًا. وكتبها ويكتبها سواه
عامًا وبالتالي كان شعرنا يبتعد عن الجماليات  51الشعر طوال 

لم يؤثر انسي في . والعمق والُمناخات الوجودية وعوالم الماوراء
الشعراء العراقيين ألنهم كانوا يقطعون البراري الجرداء ومعهم 

انسي شاعر كبير ألنه تأثر . فوانيس أحزابهم وطوائفهم المهَشمة
هناك َمن . ال أحد من الشعراء عندنا تأثر به . شعر شعراء كبارب

يسرق شعر سركون بولّص ويسرق ِمن الشعر الفرنسي ويقترب 
انسي . مزاجه من عوالم انسي الحاج فيظن انه يسير على خطاه

شاعر عظيم والحثالة ال تستطيع تقليده ألن انجازه غير قابل 
.                                                                 للتقليد  

 

 (71 )  

 
 

":رجز"قالت فغاَب رجل َعن زوجته، فَلما قدم دنا منها   
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 ما َمَسني بعدك يا َصفِي
 غيُر غالٍم واحٍد َفتِي

 وآخراِن ِمن َبني َعدِي
.وستٍة كانوا على الَرِكِي  

 

:فوثب وأخذ العصا يضربها، وقال  
.يعة ومضرَلو تركتها َلعَدت رب  
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 الفصل الثانّي
أحاّور الذين ماتوا فّي األزمان األّولى 

.ِمن التكوين  
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9

 

 (4 )  

 
 

 شعراء االشاعة
 

ثمة شعراء أصدروا مجموعات قبل أكثر من 51 َسَنة أو نشروا 
قصائد مبعثرة في مجالت "الكلمة" و "مواقف" و "اآلداب". طّبل 
لها النقد االيديولوجي والصحفيون الحمقى طوياًل. أصحاب هذه 
المجموعات والقصائد عاشوا ويعيشون الى اآلن على أمجاد 
االشاعة التي حاول النقد المتنطع وخرافات الوسط الثقافي 



94 

 

بحموالته العشائرية والحزبية سنوات طويلة. أخطر االشاعات 
هي تلك التي ينام تحت ظاللها الوهمية أولئك الذين يتواجدون في 
الوسط الشعري منذ عام 0691 والى اآلن لم ُيحّققوا االبداع 
الالمع. آن اآلوان ألن نتخّلى عن المجامالت والحمق العاطفي 
 ونرمي هؤالء في بئر أوهامهم                                      .

 
 

 عّبالهم التجارب الشعرية
 َطْك إْعطّية.

 
 
 (4 )  

 

 

أغلب مصادر الشاعر العربي هي تلك المصادر التي ال تغني وال 

. اللغة متشابهة. ين الِشعر التي قرأها في بداياتهدواو. تسمن

. الميثولوجيا. التاريخ. قراءة الفلسفة. األشكال. الموضوعات

ذخائر . علم الجمال الخ. الفّن. االسطورة. الدين. الطّب. االقتصاد

حَية وال ينتهي سطوعها بشرط أن يكون فعل القراءة الدائم مرتبطًا 

ما أن يكّف الشاعر َعن . ة الى العالم والَزَمنبالتأّمل والنظرة النفاَذ

لماذا . التأثر بابداعات العقول الكبيرة، حَتى يبدأ التقليد والفهاهة

العظيمة؟ ألّنه يصل الى  النجازاتيكف الشاعر َعن التأّثر با

مرحلة يعتقد فيها انُه قد أنجَز مشروعه، وهذا يعود الى نفاد 

                      .ين التي قرأهاذخيرته التي هَي مجموعة الدواو

 

 

( 5 )  
 

 
ال يمكن كتابة قصيدة نثر حقيقية من قبل شاعر يستخدم نفس 
القواعد والصيغ والمفاهيم اللغوية والشعرية السائدة، ذلك ألن 
الجدة والطرافة هنا بحاجة الى عقل مغاير والى رؤيا مغايرة. 
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تنأى عما هو مألوف وسائد في النظر الى الفاعلية االبداعية التي 
 هي مغايرة أيضًا لكل شيء ثابت وجامد                           .
 
  

 (5 )  
 

 
ليست هناك صعلكة في الشعر العراقي، ولو كانت الصعلكة أولى 
مظاهر التمرد على الواقع القذر لكان اآلن شعرنا وواقعنا بعافية 
كبيرة. ال تأثير شعري لجان دمو وهو كما وصفه عبد القادر 
الجنابي "شاعر بال قصيدة". جان كان مريضًا عبر افراطه في 
الكحول وقد استطاع أن يجذب حوله الكثير من الكحوليين 
 والعاطلين عن الفعل الشعري والحياتي                            . 

 
 

) 6 ( 
 

كان اكتشاف الغريب والالمتوقع والسعي الدائم الى الماوراء ونبذ 
وف، هو ما ركزت عليه السوريالية في بحثها عن فن وأدب المأل

في شعرنا . ينطلق من الالشعور واألحالم والهذيان والجنون
العربي الذي أثقلته حموالت االيديولوجيات السياسية القومية 

ال نجد . والماركسية والطائفية في القرن الذي مضى وحتى اآلن
تها السوريالية دفعًا قويًا أثرًا لهذه المفاهيم والتجارب التي منح

هل يستطيع . عبر ابداعات كبرى في قارات العالم المختلفة
مطرب "للسياسي ورجل الدين و  الشاعر العربي الخادم

بثقافته الشعبية وأخالقه . الغبية التي تحاول الفهم دائمًا "الجماهير
المنحطة وسالمه الروحي مع مجتمعه بكل أشيائه الثقافية والدينية 

أن يسعى خلف الالمتوقع والالشعور وما . السياسية الراكدةو
وراء الواقع العربي الذي تثقله الممنوعات والتصورات واألفكار 
الدينية والسياسية المتسلطة؟ آن األوان اآلن لنرمي بكل انجازات 
شعرنا في القرن الماضي الى الحضيض ونسعى الى تأسيس 
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لسياسي الغبي شعرية جديدة تطرد القارىء الغبي وا
                                                   وااليديولوجي الغبي

 
) 9 (  

 
 

احترامي الدائم والكبير للكثير ِمن شعراء الستينيات الذين تعلمُت 
يجعلني أشعر . منهم أشياء عظيمة في مسيرتي مع الكتابة

ي بهم بالسرور كلما تلقيت رسالة من أحدهم بسبب حبي واعتزاز
ال يمكنني أن أنسى . وبمنجزاتهم التي قد اختلف معهم فيها

انجازاتهم المهمة والطرق الوعرة التي سلكوها طوال أكثر من 
نصف قرن وهم يحاولون أن يحفروا في الصخر هذه الشعرية 
. التي منحتنا الضوء العالي وفتحت لنا الطرق والمجاهل الوعرة

أن يقرأه بمحبة بسبب البعض من هؤالء ال يستطيع المرء 
كه العدواني في األدب والحياة العامة، ادعاءاته النفّاجة وسلو

والبعض اآلخر تشعر بقيمة صداقته حتى لو لم تكن تعرفه أو 
االنقسامات والتخندقات . تكون بينك وبينه أشياء ُمعّينة

االيديولوجية التي تورط القسم الكبير منهم فيها في الماضي على 
تبدو اآلن واضحة في . اع والجوهر الحقيقي للشعرحساب االبد

انجازاتهم، وعلى الرغم من انطفاء تلك االيديولوجيات وبريقها 
فأن الكثير منهم ما زال يحيا في السراب العقيم لثقافته . الخّلب

ما فائدة االخالص الى الحزب . ورؤيته السياسية والفكرية األولى
ليعي؟ هل حقًا أن في تراثنا والزعيم الحزبي من قبل الشاعر الط

الشعري الحديث ما يسمى بقدسية الزعيم الحزبي والطاعة التي 
قدمها ويقدمها له شاعر التجريب والمغامرة ؟ من أكبر المصائب 

عالن المرجعية َأوفالن في شعرنا الراهن هي مصيبة أن يكون 
    .              الحزبية لشاعر التحرر والتنوع والتعدد والحداثة
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) 8 ( 
 

 

يمكننا العثور على الكثير ِمن أجمل القصائد عند الشعراء 
المبتدئين، ألنهم بصراحة في محاولة منهم الثبات الذات وتسلق 

يسطون على قصائد الشعراء الكبار ويمزجونها بتجاربهم . الهاوية
 الشيطانية والبريئة                                                   . 

 
 

) 6 ( 
 

 
مما يلفت النظر في الكثير ِمن تجارب شعراء الثمانينات هو أن 
نتاجاتهم كثيرة التوغل في "المسائل الوجودية التي لها صلة 
بالحياة والموت والطفولة والحّب والصيرورة" عكس الشعر 
اآلخر الذي هو مجاز جماهيري حسب تعبير فان تيغيم ، ولئن 
وصل هؤالء الشعراء الى هذه النتيجة فأن فعلهم االبداعي هو 
أنهم لجئوا الى جوهر الشعر وحده واتخذوه أداة تعبير عن 
أحالمهم وطموحاتهم المشروعة بعيدًا عن الوهم االيديولوجي 
المتعصب ، وبعيدًا عن المفاهيم الدوغمائية التي كانت تسد أمامنا 
طرق االبداع. أود أن أعلن عن ايماننا العالي في الشعر الحقيقي. 
أليس الشعر كما تقول اندريه شديد : "حركة ال نهاية لها، طريق 
نعود اليه بمعابره التي يلتقي فيها الحلم بالعادي، المدرك 
والالمرئي" لن يوصلنا الشعر كما يعتقد البعض الى البستان 
الخالي من الظالل وال الى الفجر الدائم، لكن في ذلك خالصنا. ما 
الذي يمنعنا من الذهاب الى الينابيع القصية على حد تعبير اندريه 
شديد أيضًا ؟ هل نتعاطف مع الذين أساءوا الينا أو غدروا بنا من 
خالل تعصبهم ورؤاهم التي ال ترى من العالم إاّل غابة تتصارع 
فيها االيديولوجيات فقط، وال يميزون بين وهم االيديولوجيا ووهم 
الشعر الذي هو طريق ال يعرف الوقوف وعطش دائم له صفة 
  النسمة التي تهب. سريع العطب، لكنه معلق دائمًا عبر جباهنا.
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) 01 (  
 

 
ال يمكن للشاعر الحقيقي أن يكون ابنًا ألّية مؤسسة مهما كانت 
طبيعتها وتوجهاتها. انه خارج الوصف وخارج أّية مؤسسة واذا 
استثنينا بعض العقول الشعرية الكبيرة في كل العصور، والتي 
تلطخ البعض منها قلياًل برماد المؤسسة "مثاًل حالة المتنبي في 
ثراثنا العربي والذي قتله مشروعه السياسي" فسنجد أن الشعراء 
األصالء الذين استبطنوا محنة الوجود واالنسان في العالم، كانوا 
هم المنارات التي أضاءت للبشرية الدهاليز المظلمة في تحوالتها 
وصيروراتها بعيدًا عن كل سلطة ومؤسسة، مهما كانت وظيفتها 
وادعاءاتها والوهم الذي ترفعه وتعتبره مقدسًا ، وبما أن جوهر 
الشعر الحقيقي ال يمكن تدجينه أو ترويضه من قبل المؤسسات 
والقائمين عليها. ال يمكن أن تكون له أية فعالية اجتماعية أو 
سياسية أو نفعية، ذلك ألن الفعل الشعري األصيل هو دائمًا نتاج 
تلك العقول الخالقة التي تفّر من مؤسسات القطيع البليد وال 
 يمكنها أن تلبي االحتياجيات اآلنية والزائلة                         .

 
 

) 00 ( 
 

 
يستطيع الشعر خلق لغته الشفيفة والخطرة والخاصة دائمًا، بشرط 
االخالص للتجربة والمغامرة والتجريب المستمر. في محاوالتي 
عبر أكثر ِمن مجموعة أردت التوحد في الروح الكبيرة للعالم لكن 
ليس من منظور الهوتي. السيدة الشفيعة في شعري تمثل عندي 
المجهول أو بعبارة أخرى " السيدة الغريبة" عند الشاعر الروسي 
الكسندر بلوك أو السيدة الجميلة عديمة الرحمة في اآلداب 
االوروبية. لم أحاول أن أجد في بحثي عن طيفها للعالم معاداًل 
موضوعيًا في الواقع. محاوالتي هنا ضرورية بالنسبة لي المتالك 
الجوهر السري ألشياء العالم. أشعر اآلن انني عشت وسأعيش 
في جميع العصور. ربما هي حالة توحد مع الروح الكلية 
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للطبيعة. منحتني هذه التجربة الفهم لعميق لجوهر الموت. موت 
 االنسان واألشياء في الطبيعة                                        .
 

 
) 04 ( 

 
 
ال نستطيع أن نقدم قصيدة ونتحدث فيها عن المطلق بلغة صحفية. 
ينبغي خلق أشياء جديدة من أجل التخلّص من الكتابة وفق العادات 
والركاكة والتقليد. يتملكني شعور باالحباط وأنا أرى أغلب 
الشعراء العرب والعراقيين يكتبون بلغة وأنساق وأساليب 
متشابهة، وبالنسبة الى القارىء فأنا أود دائمًا طرد القارئ من 
قراءة القصيدة، ألنه بصراحة غبي ويود أن يفهم واذا مهّدنا له 
مهمة الفهم فأنه يدمر عمل الشاعر . في جميع العصور كان 
جمهور الشعر الحقيقي أقّلية وهنا تكمن قداسته وجذوته المستمرة 
أبدًا . الموضوع المعين والواضح في القصيدة الراهنة انتهى منذ 
زمن طويل. ال يمكننا التفكير في كتابة القصيدة. التفكير يقتل كل 
شيء. الكلمات ال الموضوع هي التي تخلق القصيدة كما يقول 
 بول فاليري                                                           .
 

 
) 07 ( 

 
 

. ومفاهيمي حول الدين لم تتغّير قط. لسُت ُمتدّينًا طوال حياتي
ميثولوجيا وأستفيد من بعض . يعني الدين بالنسبة لي اّنه مؤسسة

لماذا يسمح آلهة العالم واألديان أن تستمّر هذه . جوانبه في الشعر
                                         الحروب وُيقتل فيها االنسان؟
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) 05 ( 
 

 

. .دوام اّنه فعل خالص وحّريةعلى ال" مفهوم الشعر"يعني لي 

كما يقول الصديق الشاعر والكاتب خزعل الشعر ليس أدبًا 

وهو معني باالسطورة وطقوس الصيد والحصاد الماجدي، 

ء، لكَن الدين وظيفة الشعر تكمن في هذه األشيا. الخ والسحر

والسياسة وكّل االيديولوجيات األخرى استطاعت أن ُتهيمن عليه 

لو عدنا الى مجمل تاريخ . وحَرَفت جوهره ووظيفته األصلية

الشعر في العالم وبحثنا عن الحصيلة االبداعية فيه، لوجدناها 

الشعر يمنحنا األمل . ضئيلة عبر هذا الكم الهائل ِمن كتب الشعر

. معَلٌق في جباهنا ويرشدنا الى طريق الهاوية يلو قندوالُحّب وه
لوال الشعر لكنُت خاضعًا للعرف والتقاليد والمألوف في الحياة 

منحني الشعر طاقة عظيمة في أن أحّرر ذاتي ِمن . والمجتمع
كنُت . الخضوع الى األشياء التي تستلب االنسان وتدّمر حياته

 َسنةااليرانية  -راقيةأعي مفهوم الشعر قبل نشوب الحرب الع
وحين اشتركُت فيها ُمجَندًا الزاميًا، حرصُت على أن ال  0691

ألّوث قصيدتي بما يطلبه مني ُمناخ الدعاية واالعالم والنعرة 
عَززت الَحرب الطويلة فهمي للشعر على اّنُه أكثر . الوطنية

.        قداسة ِمن أن أسّخره لآلني والزائل وكّل ما يدّمر االنسان  

 
 

) 05 ( 
 
 
على الصعيد الشخصي انني أعي بقوة جوهر ووظيفة الشعر 
األصلية، وبما أن تجربتي تبتعد عن اآلني والزائل وذائقة القطيع، 
فقد كنت على الدوام أعيش في تعارض دائم مع العالم واألشياء 
بحثًا عن الدرب الذي يوصلنا الى ما وراء محنة الوجود. لم أشعر 
بأي انزياح لغوي في كتابتي للقصيدة أو بتغيير في مقاربتي 
ألشياء العالم بعد سقوط نظام الطغيان في العراق. لقد شهدنا في 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضي سقوط الكثير من المفاهيم 
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الشعرية والمعرفية في العالم العربي وشهدنا كذلك سقوط وتهشم 
الكثير من األصنام الشعرية التي هيمنت بقوة من خالل السياسات 
المتخلفة لألنظمة واألحزاب والخطاب االعالمي المهووس 
بالعنتريات، وبما أن هذه األصنام قد انشغلت نتيجة لمحاباتها 
وتنطعها للسلطات الحاكمة بالدم والحديد، في اآلني والتقريري 
وتلبية احتياجات القطيع الذي تقوده المؤسسات الفاشية في عالمنا 
العربي، فقد فشلت تمامًا في تقديم أي ابداع حقيقي، اللهم إال ذلك 
المجاز الجماهيري الذي مازال يحفظه عجائز اليسار العربي 
المثخن بجراح ال تندمل أبدًا. أن موضوعات الموت والحب 
والحرب والتحول والصيرورة والطفولة واألحالم هي التي تهيمن 
على تجربتي الشعرية منذ سنوات طويلة، وبما انني لم أنشغل 
بالواقع السياسي المعاش بكل جوانبه األخرى، فقد ظل مفهوم 
الشعر األصلي عندي ال يتغير على الدوام بتغير األنظمة 
والمفاهيم الثقافية والشعرية الرسمية لألنظمة العربية الحاكمة. لقد 
شهدُت تجارب عديدة في شعرنا العراقي تتهاوى نتيجة عدم 
رسوخها في أرض الشعر الحقيقية، وكم أرثي اآلن لضحالة 
وسذاجة تلك التجارب التي خدعتها الشعارات والمفاهيم السياسية 
البراقة. ثم أن االنزياح والتغيير في المقاربات والنظر الى العالم 
في الرؤيا الشعرية، ال يأتي نتيجة األنفعال بحدث ما أو سقوط 
أشياء كريهة ومدانة. نعم، كان سقوط نظام صدام حسين أشبه 
بحلم عصي وبالتأكيد ستسقط من بعده كل الثقافات التي استطاع 
أن يرسخها طوال سنوات حكمه البغيضة وبّشر بها كّتاب 
وشعراء من العراق ومن الدول العربية األخرى. وبالنسبة الى 
مستقبل القصيدة العراقية فانني ال أتوقع أن تظهر تجارب مهمة 
في السنوات القادمة. ذلك ألن البذور الجديدة بحاجة الى زمن 
طويل لتزهر وبحاجة الى تربة ثقافية يتطلب حرثها جهودًا كبيرة، 
وهناك مفارقة أخرى تقوم بها دوائر الخطاب االعالمي الرسمي 
في العراق اآلن وهي محاوالت اضفاء طابع ما على تجارب 
تقليدية وميتة، بغية منحها الشرعية االبداعية وهذه المحاوالت 
الدؤوبة تجيء اآلن نتيجة لفهم قاصر مزمن في الواقع الثقافي 
العراقي، تتكرس وتترسخ في الدهاليز السياسية لألحزاب 
  المنشغلة في النظر الخاطىء الى الشعر                            .
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) 09 (  
 
 
كتبُت في مناسبة سابقة أن الحصيلة االبداعية واالضافات الحقيقية 
في الشعر العربي، كانت قليلة في جميع العصور وهذا سّر مقدس 
من أسرار الفعل الشعر الحقيقي. ما يمّيز الشعر العربي الراهن 
هو التعدد والتنّوع بعد أن قطع شعرنا أشواطًا طويلة في التجريب 
والمغامرة ومحاوالت اللحاق بركب الشعر العالمي. كان شعرنا 
الذي هيمنت عليه مشاريع الرواد االيديولوجية في الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي ومن تالهم، يرزح تحت أنماط 
وقوالب شديدة التشابه، انشغلت بما يدور في المحيط السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي للعالم العربي. لم يعد الشعر العربي 
اآلن يقدم رؤية للعالم من خالل مفهوم االلتزام الذي أشاعته 
حركات اليسار في محاوالتها الدؤوبة الخضاع الشعر والمعرفة 
وتطويعهما وفق ستراتيجياتها التي كانت ترى حركة الواقع مجرد 
صراع طبقي فقط عبر شعارات ومفاهيم انهارت بعد نضال 
طويل وصراع مرير في أول نسمة ريح نحو الحرية ضد االتحاد 
السوفيتي السابق. ولم يعد الشعر العربي اآلن منهمكًا بمشروعات 
القوى االيديولوجية القومية التي كانت تحاول عبر رؤى 
وشعارات وهمية أن تستعيد أمجاد ماتت وانقرضت منذ دهور 
طويلة. ما يمّيز الشعر العربي اآلن في تنّوع اتجاهاته ورؤاه، هو 
أن الفاعلية الشعرية تسير في اتجاهات ومتاهات متعددة بعيدًا عن 
طروحات ومفاهيم االيديولوجيا التي كانت ترسم الحدود للشعر. 
طبعًا هذا ال يعني أن شعرنا اآلن ال يعاني من حاالت التقهقر 
والمراوحة في مسيرته المتعرجة وسط هذا الخضم الهائل من 
األفكار والثقافات والتجارب، وبالنسبة لالختالط والتشوش فأعتقد 
انه يأتي من كون الشعر في السنوات األخيرة قد تغيرت وظيفته 
األساسية ولم يعد الناطق الرسمي لاليديولوجيات التي خدعت 
الجماهير بأقنعتها الزائفة. هنا ال أريد أن أعير أّي اهتمام لما 
ينشر في مواقع االنترنت من شعر وال لتلك األعمال الشعرية 
الكاملة التي يصدرها الشعراء الموتى / األحياء الذين ال يمتلكون 
أّي فعل حقيقي للشعر، ألن هذا الشعر الذي يكتبه هؤالء الهواة ال 
يمثل القيمة الحقيقية لجوهر الشعر. اعتقد بيقين أن الشعر العربي 
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اآلن يستطيع أن يمنحنا من بين مليون شاعر حّي، حفنة من 
شعراء مبدعين فقط، وهذا هو ما نعول عليه في ديمومته وتألقه 
 العالي                                                                 
 
 

) 09 ( 
 

 
لم يكن هناك أّي أثر شعري أو ثقافي يذكر لما يسمى جيلي في 
الساحة األدبية العراقية من سنة 0691 الى سنة 0661، فقد كنا 
نكتب قصيدة النثر شبه الممنوعة من النشر في الصحف 
والمجالت التي تصدر بالعراق ونحتفظ فيها ألنفسنا أو نقرأها في 
البداية لبعضنا بمقهى "البرلمان" وبعدها في مقهى "حسن 
عجمي". عندما مات صاحب الشاهر كان عمري األدبي سنتين. 
لم يصنع أّي واحد مّنا تقاليد جديدة أو ما شابه. الشعر لم ينزل الى 
الشارع حينذاك ألنه بصراحة ال يوجد شعر حقيقي في العراق 
باستثناء أسماء قليلة وأسماء أخرى تعيش في المنفى وكانت 
نتاجاتهم ممنوعة في العراق ونتداولها سّرًا. لم نخلق أّية قطيعة 
مع األجيال السابقة ألنها ميتة أساسًا، وما زالت لغة الشعر 
 العراقي وموضوعاته وأشكاله متشابهة.                             
 
 

) 09 ( 
 
 
لم يؤسس شعراء الثمانينيات أّي خطاب مضاد باستثناء االصرار 
على كتابة قصيدة النثر وقد تبعهم شعراء السبعينات في هذا 
المشروع  وال أعتقد "أستثني هنا بعض األسماء" انهم اخلصوا 
لجوهر الشعر، فقد كتب الكثير من هؤالء وأصدروا مجموعات 
تمجد حروب صدام صدرت عبر سلسلة "ديوان المعركة " 
وسلسلة "كسر الحصار الثقافي" التي أنشأها عدي صدام حسين 
وأشياء تافهة أخرى تخون الجوهر الحقيقي للشعر. مشكلة شعراء 
السبعينيات في العراق هي نفس مشكلة شعراء السبعينيات في 
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العالم العربي. االيمان بايديولوجيات معينة والتبشير بطروحاتها 
الغوغائية على حساب الجوهر والوظيفة األساسية للشعر. عندما 
أعود الى قراءة أعمال 97 شاعرًا ظهروا في السبعينيات بالعراق 
أشعر بالكارثة  ليس هناك أي ابداع حقيقي إِلاَل لدى قّلة َقلية 
جّدًا،على الرغم االدعاءات والصراخ الذي مأل وسطنا الشعري 
  طوياًل                                                                 .
 
 

) 06 ( 
 
 
كيف يمكنني التعبير عن محنة االنسان في متاهة العالم ووحشته، 
ومسائل ما وراء الوجود أو الزمان أو التحول والصيرورة في 
الطبيعة وفي األشياء من خالل لغة انشائية تخلو من األفكار 
. واألحاسيس؟ ما يعوز شعرنا العربي اآلن هو األفكار العميقة 

تمت وتتم اآلن التغطية على مشروعات وتجارب شعرية كبرى 
في الشعر العربي من أجل ترسيخ الجماهيري وااليديولوجي 
وتلبية احتياجات القطيع عبر مفاهيم سياسية واجتماعية واعالمية 

يظهر النقد المتهافت تجارب شعرية . بعيدة عن جوهر الشعر 
حرير ووحدة األمة ات التهزيلة ألسماء طّنانة تتغنى بمشروع

العربية وقضية فلسطين، ويحجب هذا النقد ووسائل االعالم 
المتهافتة مثله التجارب الكبيرة والحقيقية لشعراء من أمثال خليل 

كل نّص شعري . حاوي وتوفيق صايغ وبلند الحيدري وسواهم
كيف يمكننا قراءة قصيدة ال . يخلو من المعرفة ال يستحق القراءة

عثمات وتأوهات تافهة وفارغة للشاعر الذي تقدم لنا سوى ل
يكتبها؟ أعتقد أن الثقافة المتجددة وتجاربها المستمرة مع المعرفة 

.               ضرورية جدًا العطاء النّص بعده االبداعي العميق   
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) 41 ( 
 
 
ال يمكننا القول أن ثمار التجربة الشعرية الحداثية في العراق قد 

يجب أن ال ننسى المغامرة الستينية . على يد شاعر معين  نضجت
في شعرنا العراقي وهي مغامرة كبيرة وأصيلة استطاعت أن تنقل 
شعرنا من أنماطه وأساليبه وأساطيره السابقة التي حاول أن 
يعكسها الشعراء الرواد على واقعنا المتردي عبر النظرة 

ومسؤولية في التعامل االيديولوجية للشعر ، الى آفاق أكثر سعة 
يشكو البعض اآلن . مع العالم والنظرة العميقة للشعر وجوهره 

هذه الحالة ليست غريبة على . من كثرة عدد الشعراء في العراق 
في كل عقد يظهر عشرات الشعراء . الوسط الشعري في العراق 

ويحاولون ايجاد أشياء جديدة عبر التجريب والمغامرة والجهود 
تهمنا المحصلة النهائية وهي بقاء عدد صغير جدًا من . الكبيرة 

.                                    هؤالء يواصلون االبداع الحقيقي   
 
 

) 40 ( 
 
 
ال أعتقد أن اللغة الصوفية هي غاية الشعر. الشعر يستطيع خلق 
لغته الشفيفة والخطرة والخاصة دائمًا، بشرط االخالص للتجربة 
والمغامرة والتجريب الدائم. في محاولتي عبر مجموعة "بين 
خرائب محنتنا" أردت التوحد في الروح الكبيرة للعالم لكن ليس 
من منظور الهوتي. السيدة الشفيعة في هذه المجموعة تمثل 
عندي المجهول أو بعبارة أخرى "السيدة الغريبة" عند الشاعر 
الروسي الكسندر بلوك أو السيدة الجميلة عديمة الرحمة في 
اآلداب االوروبية. لم أحاول أن أجد في بحثي عن طيفها للعالم 
معاداًل موضوعيًا في الواقع. محاوالتي هنا ضرورية بالنسبة لي 
المتالك الجوهر السري ألشياء العالم. أشعر اآلن انني عشت 
وسأعيش في جميع العصور. ربما هي حالة توحد مع الروح 
الكلية للطبيعة . منحتني هذه التجربة الفهم لعميق لجوهر الموت. 
 موت االنسان واألشياء في الطبيعة.                                 
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) 44 (  
 

كان الشاعر العربي . ال يمكن الحديث عن عشق خارج الجسد
العذري حسب ما يقول هادي العلوي ال يحب حبيبته ككيان 

ي في حّب. فقط الحّب يحّب انه. انساني له جسد ورغبات محمومة
الخائب والعاثر النخيدوانا سعيت دائمًا الى خلق عالقة حميمة مع 

ربما هي محاولة . الحب كمطلق من خالل منظور شعري
لقد تغيرت االن مفاهيم العشق كلها . تعويض شيء مفقود وعصي

وأصبح امتالك المحبوب سواء كان رجاًل أو امرأة يجري بطريقة 
لكن من جهة أخرى وهنا أود أن أوضح الطريقة  ،أكثر سهولة

تتعرف . المختلفة في العشق خارج نطاق الثقافة والعالم العربي
على فتاة ما أو هي تتعرف اليك في مكان معين وربما تذهبان الى 

تتكرر اللقاءات أو . السرير بعد احتساء فنجان قهوة أو وجبة طعام
. كثر أو تتركها وتترككتعيشان معًا ثم يأتي الحب بعد شهر أو أ

في حالتنا العربية تبدو . ّبليست هناك طريقة معينة في الُح
.                   المسألة مرضية وبحاجة الى عالج نفسي طويل   

 
 

) 47 ( 
 
 
الرهان الدائم عندي حول المران الطويل في الكتابة هو الذي 
يجعلني أواصل المغامرة والتجريب من أجل خلق لغة وكلمات 
وأنساق خطابية جديدة للقصيدة التي اكتبها عبر الصراع الطويل 
مع اللغة وانزياحاتها وبالغتها. ما عادت الطريقة الغنائية اآلن في 
النّص الشعري تلبي الحاجات النفسية والشعورية للشاعر. ال 
يمكنني أن أكتب جملة من سطرين أو أكثر وأنا أحاول التعبير 
عن محنتي الدائمة من زوال األشياء في العالم، أو استحالة وجود 
االنسان على األرض كما يقول هايدغر. أنا أعيش حيرة كبيرة 
ووعي مدمر في التحوالت وصيرورة االنسان والعالم والزمن 
 والطبيعة.                                                              
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) 45 (  
 

 
لطالما بحثت في شعري عن الماوراء وعن الحيرة في متاهات 
الوجود والالوجود. ليست هناك بيئة معينة تشغل قصيدتي. ماذا 
يمكنني أن أكتب عن مقهى "حسن عجمي" أو ساحة "الميدان"؟ . 
هذه المهمة ليست مهمتي. طوال 75 سنة أمضيتها بالعراق كنت 
أشعر دائمًا في االستالب واالغتراب الروحي والجسدي ولم 
 أشعر بانسانيتي قط.                                                  
 
 

) 45 ( 
 
 
الشعراء الذين لهم تجربة حقيقية وكّرسوا لها حياة بأكملها هم  
قلة، يحتاج اكتشافهم بالنسبة الى القارىء الجديد الى مرشد أو 

كشاف وسط هذا الضجيج من األسماء.                             
  
 

) 49 ( 
 
 
كم عدد العقول الشعرية الكبيرة التي منحت شعرنا العراقي 
ديمومته واندفاعاته منذ سنوات الخمسينات ِمن القرن الماضي الى 
اآلن؟ لقد استنفذ الكثير من الشعراء الذين سبقونا كل امكانياتهم 
الشعرية وتكرست في الواقع الثقافي تجاربهم وأشكالهم 
ومشروعاتهم، وبالتالي فان الحصيلة االبداعية التي خرج فيها 
شعرنا اآلن. هي حصيلة تثير الرثاء ذلك ألن أغلب هؤالء 
الشعراء لم يصلنا منهم "إاّل ايصال بخدعة". لم يعد اآلن ماهو 
جديد تحت الشمس وتكاد تجف جميع األنهار التي اعتقدنا انها 
ستظل تفيض دائمًا، وهنا ينبغي لي أن أستثني بعض التجارب 
الكبيرة والحقيقية التي مازالت تواصل مشروع االبداع دائمًا من 
دون الحاجة الى ذكر األسماء ألنها معروفة جدًا، والتجربة 
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الشعرية التي أعنيها هي تلك الحياة الكبيرة التي يعيشها الشاعر 
ونقرأها نحن عبر ابداعه في المغامرة الدائمة. "ليس الشاعر 
الحقيقي رجل يجلس في مكتبة" انه المغامر، جّواب اآلفاق، 
المجنون، العاشق، "المريض الكبير" ،المفكر، دليلنا الى 
المجهول، الغريب، المنفي في الداخل والخارج. لم يعد الشعر 
انعكاسًا لواقعنا المتردي بكل أشيائه السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية ، بل هو كشف وتعرية لكل أشياء العالم والزمن 
 والتاريخ                                                              .
 
 

) 49 ( 
 
 
ال يمكن لنا أن نعتبر قصيدة النثر التي نكتبها مقدسة ونهائية، بل 
هي تبقى مشروع قابل العادة الصياغة والشطب والحذف. أكثر 
ما يثير فزعي اآلن هو اصرار الكثير من الشعراء الرديئين على 
اصدار المجموعات التي ال يقرأها أحد، وعلى حسابهم الخاص 
من دون أن يراجعوا تجاربهم أو أن يفكروا قلياًل بجدوى هذا 
االصرار، وهؤالء الكائنات الهالمية طفح جلدي في أوساطنا 
الشعرية الحقيقية التي تركلهم في كل حين، لكن وجودهم 
ضروري أيضًا وآمل أن يبلغ عددهم 7 ماليين شاعر ألننا على 
االقل بحاجة بحاجة الى قّراء للقصيدة التي نكتبها، لكن هل 
يقرأوننا فعاًل أم هم ولدوا هكذا شعراء من دون ارث 
عندما انتهت الحرب العراقية - االيرانية وهدأت طبولها  يسبقهم.
نهائيًا ، اكتشفنا اننا لم نكن نكتب شعرًا حقيقيًا  بل كتابات رديئة 
تتخذ التعمية هدفًا رئيسيًا وتخلو من أي طابع ابداعي وانساني. ال 
مضامين، ال أشكال، ال أهداف واضحة في الفاعلية الشعرية، 
ويبدو أن هذا عائد الى أننا كنا نعاني حاالت عزلة مع مجمل 
التواصل الشعري والمعرفي مع الخارج. بدأ الكتابة معي منذ سنة 
0691 ، 047 شاعرًا، لم يبق منهم اآلن إاّل القليل ممن 
يواصلون الكتابة بجدية حقيقية، وأتساءل: أين وّلت تلك األسماء 
وما هي مصائرها اآلن؟ وأين ذهبت صرخاتها واصداراتها؟ الى 
القمامة بالتأكيد ألنها كانت كاذبة وجاهلة واتخذت الشعر وسيلة 
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آنية لتحقيق طموحات اجتماعية سخيفة على حساب الهم الشعري 
  الذي ال يقبل الخديعة مهما كانت                                    .
 
 

) 49 ( 
 
 
ماعاد موتي يهمني اآلن بعد أن تدربت عليه طوياًل من خالل 
فهمه واالحاطة به عبر الموقف الفلسفي للتحول والصيرورة، 
وفي قصيدتي أسعى الى العيش بتوازن مع اللحظات القليلة 
الممنوحة لي في العالم من أجل أن يكون لحياتي ذلك المغزى 
العميق الذي بحثت عنه دائمًا. التشابه الحاصل اآلن في أغلب 
التجارب الشعرية يجعلني أسعى للبحث عن المختلف والجديد من 
خالل قلقي وصراعي مع الزمن والموت والتجددات الدائمة 
للطبيعة واللحظات التي تعبر بخفة في الزمن. ال يمكن اآلن كتابة 
القصيدة بمعزل عن الرؤيا والموقف من العالم. التجارب الشعرية 
التي تتوخى البساطة والعاطفة الخاوية ال مكان لها اآلن في الفعل 
الشعري، وما عادت مفاهيم الشعر التي سبقتنا تلبي الحاجات 
العميقة النسان عصرنا المبتلى بالقلق والسأم وهو يواجه المصير 
البائس لنهايته في هذا العالم المتغير والمتحول دائمًا. كل قصيدة 
هي رؤيا للعالم ومعرفة ، ومن خالل المعرفة ينّشط الشعر 
الذاكرة العاطلة لالنسان ويمنحه وعد ورجاء في ظلمة العالم الذي 
  يستلبنا في كل حين                                                  .
 
 

) 46 ( 
 
 
ال أدعي انني وجدت ضالتي حتى اآلن لكنني أطمح الى أن 
أتلمس طرائق جديدة للتعبير الشعري في هذه المتاهة التي تتشابه 
وتتكاثر فيها الطحالب واألشنات. قالت لي آندريه شديد مّرة وهي 
تناولني أحد كتبها في الحلم. "ال يمنحنا الشعر الشهرة وال الجاه 
وال السلطان ، لكنه معلق بين أهدابنا ويدلنا على تلمس الفجر". 
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منذ تلك اللحظة العظيمة التي التقيت فيها آندريه. قبضُت بقوة 
على الجمرة المشتعلة للكتابة وواصلت طريقي الطويل في 
من أجل أن أتلمس الفجر، لكنني حتى هذه اللحظة لم أكمل  الظالم
عبور الطريق وفجر حياتي ما يزال بعيدًا، بعيدًا جدًا. بعض 
الشعراء الحمقى يتأثر في الشخصيات التي يقرأ نتاجاتها ويكثر 
من االستشهاد منها. مصيبة الشعر العراقي الراهن انه خاضع 
لمفهوم االشاعة. االشاعة االيديولوجية والثراثية واشاعات 
 الخدائع المتواصلة التي تركتها لنا األجيال الشعرية الماضية.     
 
 

) 71 ( 
 
 
جاءت صعقة الشعر ِمن خالل اكتشاف الموت. في سنوات 
مراهقتي هيمن علّي الدين هيمنة كاملة مع أن عائلتي غير متدينة. 
كنت أبحث عن الخالص من الموت في الدين وكثرة الصلوات 
واداء الطقوس الدينية وزيارة المساجد والكنائس وأضرحة 
األولياء وقراءة الكتب المقدسة وبمرور الزمن ومن خالل القراءة 
اكتشفت الشعر أو هذا ما أعتقدته، واكتشفت فيه خالصي، فقررت 
أن أترك الدين وأكون شاعرًا حتى ال يكون موتي مثل موت 
 مليارات الذباب والديدان التي عاشت حياتها على هذه األرض بال 
طائل. منحني الشعر القدرة على فهم الموت ومعايشته ومصالحته 
وبالتالي لم يعد موتي يشكل لي حالة دائم مع العدم والالجدوى في 
ظلمات الوجود، وأحتاج اآلن الى سنوات أخرى قادمة لكي أصبح 
شاعرًا بالمعنى الحقيقي للشعر، حتى أظل عائشًا في الزمن. ال 
أؤمن بالخلود بمعناه الالهوتي وال أريد الشهرة  ومسألة موت 
البشر وجميع األشياء على هذه األرض الفقيرة. تكبل ضميري 
وتثقل كاهلي، وكون االنسان يعيش 05 سنة أو 411 سنة أو 
0111 سنة ال يهم عندي، طالما أنه يستحيل علينا الوجود الدائم 
 في العالم. ال فرق بين موتنا وموت الحيوان.                       
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) 70 (  
 
 
منذ طفولتي لم أخضع الى ُمقّدس في العائلة. الُمْجَتمع. الدين. 
اآللهة. الثقافة. الَعَمل. السياسة. الدولة. عشُت حياتي ُكّلها حّرًا ولم 
  أتوَرُط في التقليد. اآلَن وأنا أقرأ ل "الطائفيين" الذين تخَرجوا في
 الجامعات والذين يعيشون في اوروبا وامريكا واستراليا الخ. 
يشتمون هذا وذاك. شيعة. ُسَنة. أشعر باألسف على الذين 
صاحبتهم سنوات طويلة وانتهوا الى النوم في النفاية السياسَية 
  والطائفية     .
 

) 74 ( 
 
 
طوال حياتي ال أستطيع أن أقرأ شعري أمام جمهور ِمن البغال 
والحمير. أشعر بالحيرة والتلعثم والفزع. المَرات القليلة التي 
قرأُت فيها شعري. ُكنُت إّما أمسك القلم أو ُأدِخن أو أكون سكرانًا، 
 حَتى أتخَلّص ِمن أولئك األغبياء الذين يحضرون جلسات الشعر.
 
 

 (77 )  
 

حاولُت في بعض أعمالي أن أقدم شعرًا تكون مناخاته المطلق 
الموضوعات وهي تسمية ال أحبذها . بشكله السري والعميق

ال نستطيع أن نقدم قصيدة ونتحدث فيها عن المطلق . موجودة 
ينبغي خلق أشياء جديدة من أجل التخلّص من . لغة صحفيةب

يتملكني شعور باالحباط . الكتابة وفق العادات والركاكة والتقليد
وأنا أرى الكثير ِمن الشعراء العرب والعراقيين يكتبون بلغة 

بالنسبة الى القارىء فأنا أود دائمًا . وأنساق وأساليب متشابهة
ألنه بصراحة غبي ويود أن يفهم  طرد القارئ من قراءة القصيدة،

في جميع . واذا مَهدنا له مهّمة الفهم فأنه يدّمر عمل الشاعر
وهنا تكمن قداسته . العصور كان جمهور الشعر الحقيقي قلياًل

الموضوع المعين والواضح في القصيدة . وجذوته المستمرة أبدًا
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 ال يمكننا التفكير في كتابة. الراهنة انتهى منذ زمن طويل
الكلمات ال الموضوع هي التي . التفكير يقتل كل شيء. القصيدة

  .                               تخلق القصيدة كما يقول بول فاليري

 

 (75 )  
 

. ال يمكننا الحديث عن خطاب انثوي أو ذكوري في االبداع
المناسبة الدائمة التي يتكرر فيها هذا الحديث عندنا نحن العرب، 

ين الخطاب االنثوي والخطاب الذكوري في الكتابة عن الفصل ب
هو االعتقاد السائد أن المرأة عندنا تخلق لغتها المختلفة عن لغة 
الرجل بسبب الثقافة الذكورية المنحطة والمفاهيم والعادات 

تقرأ لشاعرات من أمثال ايديث سودغران وكارين . واألخالق
ين لينتز من بويا وسوزانا روكسمان وبوديل مالمستين وكار

السويد، وآّنا اخماتوفا وآّنا أحمدولينا ومارينا تسفيتايفا من روسيا، 
وسيلفيا بالث واليزابيث باريت براوننغ واميلي ديكنسون واميلي 
برونتي وسواهن في اللغة االنكليزية، وال تشعر بمفاهيم خاصة 

.       في الخطاب االبداعي تفصل كتابة المرأة عن كتابة الرجل  
 

 

 (75 )  
 

.المضامين البرجوازية في الشعر  

في سنوات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن 
تم منع تداول أعمال أدونيس والماغوط وأنسي الحاج . الماضي

وتوفيق صايغ وعباس بيضون وسليم بركات في المكتبات 
.                                                               العراقية  

كشف المضامين "كتاب الدكتور الناقد محسن الموسوي 
الذي يبدو انه قد تخلى عنه  ولم يعد  "البورجوازية في الشعر

يؤكد فيه أن اليوت وسان جون . يذكره في قائمة مؤلفاته النقدية
بيرس وسواهما من شعراء العالم الكبار ال تجب قراءتهم ألن 

رجوازية مدانة، ولست أدري شعرهم يحتوي على مضامين بو
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لماذا تدان المضامين البورجوازية في الشعر اذا صحت هذه 
ثم ما عالقة شعر هؤالء العمالقة الذي استبطنوا محنة . الفرضية

الوجود واالنسان في العالم بهذا الحكي؟ كان هذا الكتاب والكتب 
األخرى التي على شاكلته هي التي تنّظر لشعرنا في تلك السنوات 

الواقعية االشتراكية  عندما كانت تدوخ رؤوسنا شعارات ومفاهيم
هذا الناقد  أَية خديعة كّنا نتعَرض َلها ِمن .وااللتزام، والبعد القومي

                                                                 ؟وأمثاله

  يا للمفارقة
 

 
) 79 ( 

 
 

:قاَل امرؤ القيس  

ِعيَن ألْمِر َغْيٍبَأَرانا ُموِض  
 وُنْسَحُر بالَطعاِم وبالَشراِب

 َعصافيٌر وِذّباٌن َوُدوٌد
 وأْجَرُأ ِمْن ُمجَلحِة الَذئاِب

 إلى ِعْرِق الَثرى وَشَجْت ُعُروقي
.وهذا المْوُت َيْسِلبني َشبابي  

عاَش امرؤ الَقيس َحياته ُمْسِرعًا ألمر ال علم لُه بِه، لكّنه كان 
.وتيدرك َحقيقة الم   

لكننا على ضعفنا نكون أشّد " عصافير وِذّبان ودوٌد "ما َنحُن إاّل 
.جرأة ِمن الذئاب  

وقبلها بَسَنة َلم أُكن موجودًا في  0691 سنةأنا نصيف ولدُت 
.الالشيء جئُت من. العالم   

أحيا اللحظات الَضئيلة الَمْمنوحة لي . الفراغ الخ. الَخالء. الَعَدم
ءفي َحياتي بكّل امتال  
َتدَرْبُت على موتي . وأوَدع العالم وأذَهُب الى الالشيء أيضًا
 َطوياًل َوعْشُت َحياتي

بما اَنني جئُت ِمن الَعَدم، َفال . َحَسب الَطريقة التي َرغْبُت فيها
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 ُأريد إيالد َذَرِية لي
ال َشفاَعة أريد . ُجئُت الى العاَلم َوحيدًا وسأرَحل َعنه وحيدًا. منه

ران َوالوال ُغْف  
ما أنا إاّل عصفور أو نملة. أّي َوهم أو ُحلم بالخلود أو الَبعث  

. 

) 79 ( 
 
ما يرّسخ النمطية والتفاهات والغثيان في الشعرية العربية اآلن، 
هو االصرار الدائم على كتابة الشعارات واالنشاء والتداعيات 
الفارغة من أّي جوهر معرفي أو شعوري. كيف يمكنني التعبير 
عن مخنتي ومحنة االنسان في متاهة العالم ووحشته ومسائل ما 
وراء الوجود أو الزمان أو التحول والصيرورة بالطبيعة وفي 
األشياء، من خالل لغة انشائية تخلو من األفكار واألحاسيس؟ ما 
يعوز شعرنا العربي اآلن هو األفكار العميقة. تمت وتتم اآلن 
التغطية على مشروعات وتجارب شعرية كبرى في الشعر 
العربي من أجل ترسيخ الجماهيري وااليديولوجي وتلبية 
احتياجات القطيع عبر مفاهيم سياسية واجتماعية بعيدة عن جوهر 
الشعر. كل نّص شعري يخلو من المعرفة ال يستحق القراءة. 
كيف يمكننا قراءة قصيدة ال تقدم لنا سوى لعثمات وتأوهات تافهة 
وفارغة للشاعر الذي يكتبها؟ أعتقد أن الثقافة المتجددة وتجاربها 
المستمرة مع المعرفة ضرورية جدًا العطاء النّص بعده االبداعي 
 العميق                                                                .
 

) 79 (  
 
 
كان هاجس الموت عند الشاعر االنكليزي الميتافيزيقي جون دن، 
يشكل على الرغم من ايمانه العميق مشكلة عميقة عنده وتثقل 
كاهله في كل أيام حياته ، وكان يعتقد أن موت أّي انسان في 
مكان ما من العالم يعني موته هو. أّما غوته الذي كان ال يقل 
رعبًا عنه في مشكلة الموت، فقد أعتقد خاطئًا بأن موت البشرية 
ما هو إاّل " حيلة الطبيعة " في الحفاظ على نفسها. نحن نعلم أن 
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الحفاظ على النوع ال الفرد الواحد في مسألة الموت. ال يجعل 
الطبيعة تلجأ من أجل حماية نفسها الى الحيلة. "لماذا خلقنا أناسًا ، 
سيكون موت حيوان؟" قال الشاعر الشيلي نيكانور  مادام موتنا
بارا . موت االنسان والحيوان وموت كل األشياء في العالم هو 
السمة البارزة لتجدد الحياة واستمراريتها. الموت والدة أخرى. 
في الماضي كنت أرثي لمصائر البشر على هذه األرض بسبب 
الموت وبسبب ال جدوى الحياة وعبثها. اآلن توصلت الى حقيقة 
أن الحياة تستحق أن تعاش حسب الرغبات االبيقورية حتى 
النهاية، أّما موتنا فهو شيء تافه وال يجب أن نشعر بالحسرة 
والخوف منه طالما اننا لسنا سوى حشرات وزواحف تدب على 
 األرض                                                               .
 

) 76 ( 
 

 
"؟على السرير وحيدًا وأداعب قضيبي م سنة استلقيك"  

." 0699أيام مايو  "هكذا يقول آلن غينسبرغ في قصيدته   

"األيام األخيرة"اعر األمريكي دونالد هال في قصيدته  ويقول الش  

.كفى نكاحًا: نفجرت جين في البكاء وصرختا"  

."كفى نكاحًا، اذ فقدت السيطرة على نفسها  

في شعرنا العربي المصاب بالعّنة المزمنة، ال نجد مثل هذه اللغة 

. التي تتحدث عن موضوع شخصي عادي بهذا الوضوح والبساطة

نا الكبار أْخصتهم األحالم القومية والتنطعات الحزبية أكثر شعرائ

حتى اننا صرنا نعتقد بيقين تام أن كل واحد منهم ماهو إاّل عّنين أو 

المرحوم . ال يملك قضيبًا يتحدث عنه ولو مرة واحدة في حياته

نزار قباني هو المسؤول األول عن اجهاض الثورة الجنسية التي 

عبر . القرن الماضي في عالمنا العربياجتاحت العالم في ستينيات 

حجبه لحقيقة الجنس االنسانية عن قرائه األغبياء واألميين في 

تأوهاته وفحولته المزعومة وانشغاله بكتابة قصيدة ال هي غزل 

حتى قاموسه . عّنين. عّنين. وال هي قصيدة حب يوصل الى الجنس

م تجديد المسكين حافظ على كلمات قليلة بسبب عد. الشعري ضئيل
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نفسه وراح يطشها في كل مجموعة عبر نصف قرن من الكتابة 

.                                                              المتشابهة   

 

) 51 ( 
 

 
االشارة. الشعر   

 في المقطع الخامس من قصيدة المرحوم عبد الوهاب البياتي

:يقول في البداية "عذاب الحاّلج  "  

 
ت العقم والمجاعْةي سنواف"  

 باركني
 عانقني
 كّلمني

"َومّد لي ذراعه  

 طبعًا بعد المباركة والعناق والكالم الزم يمّد له ذراعه،
 قابل يمّد له طيزه؟

.هذا الشعر ال يعني باالشارة ويعنى بالتقرير  

 
 

) 50 ( 
 

 
الشاعر العراقي هو الوحيد من بين الشعراء العرب الذي ال يسمح 
لشاعر ما أو صديق مقّرب له، أن ينقد شعره ويكشف العيوب. 
دائمًا هو نرجسي ويعتقد انه األول واآلخر، واذا كتب ونشر 
شاعر معّين قصيدة أو مجموعة جميلة. ال يحظى باعجاب 
واستحسان الشعراء اآلخرين. تاريخ من االنحطاط والتبّجح 
المقيت والفارغ. ليس عندنا اجماع وطني على شاعر سوى بدر 
 شاكر السّياب                                                         .
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) 54 (  
 

  .حول إدمان الكحول

 ُكّل شخص يشرب الخمر مرتين في االسبوع 

 كحولي ومريض ويحتاج الى عالج طّبي ونفسي، 

 . حقيقة عرفتها بالسويد

 . قبل سنوات أخذتني آّنا الى مستشفى متخّصص بمعالجة المدمنين

منذ متى أشرب وكم الكّمية التي أتناولها في اليوم :"سألوني

أعطوني أقراص ". منذ دهر طويل والخ:"أجبتهم "واالسبوع ؟

شهور تخّفف نسبة الكّميات التي أتناولها، وخّففت فعاًل  6لمدة 

واعتقدت أن المسألة انتهت، لكّنهم أخبروني أن العالج سيستمر 

جسمي من آثار الكحول، مدة أكثر من سنتين حتى يتخّلص 

في المستشفى " آنتي بوس"ويتّوجب علّي أن أتناول أقراص

وبحضور الطبيب الذي يناولني هذه األقراص في يوم االثنين ويوم 

الخميس، وما يصير أتناولها في البيت لخشيتهم من انني سأرميها 

وأعود الى الشراب، وأخبروني انني اذا تناولت هذه األقراص 

في لبيرة أو كأس عرق، فسأصاب بجلطة من ا وشربت قدحًا

هذا الشيء ينطبق على كّل شخص في . الدماغ أو نوبة قلبية

حاولت اقناعهم انني ال أستطيع وأود أن أشرب في يومي . السويد

. أخبروني انني في هذه الحالة ال أود التخّلص من المشكلة. العطلة

ى أكثر من سنتين أخيرًا وافقت وبدأت رحلة العالج التي امتدت ال

اآلن ال أستطيع الشراب إاّل حسب موعد مع صديق أو . ونصف

 . دعوة يتّم التحضير  لها أو حفلة نتفق عليها
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هل نحتاج اآلن الى ثقافة جديدة نتخّلص عبرها من االدمان الذي 

يدمر حياة الكاتب والشاعر والفنان؟ نعرف الكثير من المبدعين 

 . الذين ماتوا بسبب الكحول

 
) 57 ( 

 
 

ما الذي يجبر الشاعر الشاب الَجديد على رهن مشروعه الشعري 
الذي ينبغي أن ُيكِرس حياته كّلها ِمن أجله ، على التلِطخ 

                                  بمشروعات وثقافة السلطة الطائفية؟

 أهَي جَنة المال
 الوظيفة،

 الَفْهَلوة
 الحصول على مغنم؟

 سبقت هؤالء
لكثير ِمن النفايةا  

 وضاعت في بالوعات
 الدولة

  والحزب
.والطائفة  

) 55 ( 
 

 
كل تواصل مع الكتابة يمنح الشاعر القدرة على فعل التذكر وعلى 
كيفية االمساك بقوة على العناصر السرية للوجود. أن تواصل 
الكتابة دائمًا عبر اخالصك لها وتكرس لها حياة كاملة، تستطيع 
أن تحول الجماد واألشياء الراكدة الى نبضات تسمع من بعيد. ال 
  معنى لحياتك اذا حاولت أن تشغلها بترهات
الواقع اليومي الشعبي. شعرية التأليف معناها أن تكون مليئًا على 
الدوام بهواجس الكتابة وعذاباتها. تصبح األساليب والصور 
والموضوعات أكثر سهولة في سيالنها على الورق ، من خالل 
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الذهن المليء بالقلق والتوتر، ومن خالل الذاكرة. هل نحتاج الى 
ذاكرة شاغرة؟ شعرية التأليف عدوة للعادة والمألوف . في كل 
سطر جديد تتوسع اآلفاق المتعددة للكتابة بشرط الحفاظ على 
المغايرة والجّدة والطرافة. فعل التذكر هنا ضروري جدًا، كذلك 
التخّيل. كل كتابة تنأى عن التذكر والتخّيل تصبح عادة فّجة. 
نطلب من الشعر نار المحبة ومساعدتنا على الخالص من األشياء 
  التي تعرقل سيرنا في الليل الطويل للعالم                          .
 
 

) 55 ( 
 
 

على هجران الشعر لهم؟ الشعراء لماذا يتحَسر الكثير ِمن  
   الشعراء؟ هل مهمة الشاعر تْستْفحل الغيرة عند الكثير ِمن لماذا

. التلّطخ بشتم هذا الحزبي وذاك السياسي وتلك الطائفة  تْكمن في
الجماعة الخ ؟ ايْش الفائدة ِمن اْدمان الشاعر الحالم . القومية

المثقف، للتلفزيون وبرامجه التافهة؟ الِشعر فٌن شريف ويهجر 
. المحّبة. لمعرفةا. األمل. الحلم. فّن التخِيل. الذين يخونون رفقته

                                                   وعي الموت
. 

                                 هل ُتريد أن تكتب. مصالحة الموت

. االعتكاف. التأّمل. حاول القراءةفي ُكّل يوم؟    

.األمل بشيء ما. حلم اليقظة. الصمت  

 

 

) 59 ( 
 
 
الكثير من الشعراء العراقيين الذين يقيمون في الخارج ، ظلوا 
يحافظون على المكان القديم وعوالمه عبر نوستالجيا فظيعة 
وأغلبهم هجره الشعر الى األبد بعدما اكتسحته أوقات العمل 
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ومحاولة تأمين لقمة العيش. سعيُت دائمًا الى أن أكتب قصيدة ال 
يحّدها زمان ومكان. محاوالتي التأملية في التوِحد مع الروح 
الكلي للطبيعة أو التاريخ، جعلتني أحيا في بعض اللحظات بين 
أزمان وحيوات في الماضي السحيق والمستقبل البعيد، والشعر 
يخلق عوالمه وأمكنته وأزمنته عبر التخّيل والنشاط الذهني غير 
المحكوم بتلك األشياء التي يحاول فيها صَناع األدب أن يكِبلوه بها 
   
 

) 59 ( 
 

 

كتبُت مَرة َعن الذين يحَررون الصفحات الثقافية في الجرائد اذا 
ما أرسل لهم الشاعر الناشىء قصيدة، انهم يقَدمون له هذه 

. يتوَجب عليَك أن َتْقرأ الشعري الَعربي". النصيحة التافهة
" الخ. البياتي. أدونيس. الخ السَياب. أبو نؤاس. المتنَبي. المعَلقات

ال . مقى وأغلبهم شعراء فشلوا في حياتهم الشعريةهؤالء الح
يدركون أن حشو الشاعر الناشىء لدماغه بقراءة هذه التَرهات، 

أغلب . تدَمر مشروعه وكل طموح من الممكن أن يحَقق فيه شيئًا
التجارب الشعرية العربية في لحظتنا الراهنة متشابهة والشعراء 

الكّل . ن منهم وهم أقّليةبالماليين ونستطيع أن نمّيز المبدعي
يستخدمون اللغة الشعرية في دواوين الشعر التي قرأوها، أو 
يستخدمون لغة الجرائد، وتعج قصائدهم المتشابهة بكلمات الجرائم 
. واألبراج والطبخ واالغتياالت السياسية والوزراء والراقصات

ال يدرك الكثير من الشعراء العرب جماليات " َمَرةقال أدونيس 
الفعل الشعري  ،في شعرنا الراهن. وهو محق "اللغة العربية

.               اللغة ممسحة ممزقة، الفاعلية الشعرية خواء ،فارغ  

 
 

) 59 ( 
 
اآلن بعد هذه التجربة الطويلة مع الشعر، لم يعد لي سلف صالح 
كما هو الحال من قبل. لقد تخّليت عن أسالفي األوائل كلهم 
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واستبدلتهم بأسالف جدد. وتكمن مشكلتي مع هؤالء األسالف 
األوائل في انني اآلن ال أستطيع أن أقرأ لهم إاّل مجموعة أو 
مجموعتين من كل أعمالهم الكثيرة. القصيدة الكبيرة اآلن ال تأتي 
من الشعراء الكبار، بسبب جفاف ينابيعهم وكتابتهم الشعر بحكم 
العادة التي تعودوا عليها. انما اآلن في الوقت الحاضر، فهي تأتي 
من أولئك الذين يجب علينا أن نبحث عنهم دائمًا وسط أكوام 
 القمامة المسماة شعرًا في راهننا الشعري                          .
 
 

) 56 ( 
 
 
كل شرارة حقيقية في االبداع تأتي عبر االضافات للتجارب 
الماضية وال نستطيع أن نضيف شيئًا جديدًا ونحن نكتب وفق 
الصيغ واألشكال التي سبقتنا. في قصيدتي أسعى الى العيش 
بتوازن مع اللحظات القليلة الممنوحة لي في العالم من أجل أن 
يكون لحياتي ذلك المغزى العميق الذي بحثت عنه دائمًا. التشابه 
الحاصل اآلن في أغلب التجارب الشعرية يجعلني أسعى للبحث 
مع الزمن  عن المختلف والجديد من خالل قلقي وصراعي
والموت والتجددات الدائمة للطبيعة واللحظات التي تعبر بخفة في 
الزمن. ال يمكن اآلن كتابة القصيدة بمعزل عن الرؤيا والموقف 
من العالم. التجارب الشعرية التي تتوخى البساطة والعاطفة 
الخاوية ال مكان لها اآلن في الفعل الشعري، وما عادت مفاهيم 
الشعر التي سبقتنا تلبي الحاجات العميقة النسان عصرنا المبتلى 
بالقلق والسأم وهو يواجه المصير البائس لنهايته في هذا العالم 
المتغير والمتحول دائمًا. كل قصيدة هي رؤيا للعالم ومعرفة، ومن 
خالل المعرفة ينّشط الشعر الذاكرة العاطلة لالنسان ويمنحه وعد 
 ورجاء في ظلمة الواقع الذي يستلبنا في كل حين                  .
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) 51 ( 
 
 
أحالت دائرة الرقابة على المطبوعات "أناشيد مالدورو" 
للوتريامون سنة 0694 الى شاعر عمودي حلمْنتيشي ومؤلف 
أكثر من 9 كتب عن النقابات العمالية في العراق. ُمِنَع الكتاب من 
النزول الى المكتبات بحجة أن لوتريامون يتغزل بالقملة 
والرياضيات وأشياء أخرى اخترعها هذا الرقيب وربما اعتقد أن 
لوتريامون كلب بن 09 كلب، وعندما أعارتنا الشاعرة دنيا 
ميخائيل نسخة منه وقمنا بتصويرها سنة 0664، طلب هذا 
الخبير بعد 01 سنوات من منعه للكتاب نسخة منه، بعد أن ألغى 
صدام  حسين بقانون سوريالي مفهوم الطبقة العاملة في العراق. 
أصبح هذا الشاعر الرقيب ناقدًا أدبيًا وراح يصول ويجول في 
حقل النقد من دون أّي منهج وتخَلى عن العمال ونقاباتهم، ولم 
يترك كتابة الشعر العمودي وادعى بعد ذلك أنه لم يمنع الكتاب 
قّط، ولك أن تقيس على هذه الشاكلة كم من مطبوع تم منعه بهذه 
الحجة أو سواها، أّما اذا أجازت دائرة الرقابة هذه كتابًا للطبع 
فانها تأمر بصرف كمية من الورق تصل الى 5 آالف نسخة 
مجانًا للمؤلف فيتفق مع أحد المطابع الخاصة على أن يطبع 
4111 نسخة منه ويبيع كمية الورق المتبقية الى الناشر ليقوم هذا 
بدوره بطبع كتب الطبخ واألبراج ووالخ. هل سمعتم بكتاب 
أصدره أحد الشعراء بهذه الطريقة في الثمانينيات وحمل عنوان " 
قوة البالغة في أحاديث السيد الرئيس صدام حسين" ؟ ولست 
 أدري هل كان هذا الشاعر "يقْشمر" الناس أم "يقشمر" نفسه ؟    
 
 

) 50 ( 
 
 

رة بسبب الجّو في سنوات بلوغي األولى عانيُت صدمات كثي
العفة الزائفة . الصارم الذي نشأت عليه في محيط العائلة

وامر واالحترام والخوف من ارتكاب المعصية والطاعة الشديدة أل
كانت رغباتي وأحالمي وكوابيسي . الزجر التي تتوالى علّي
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. ميري الذي يصرخ في زيفه بصوب آخرالجنسية في صوب وض
أعضاء جسدي المهمة معطلة  ظائفأدمنُت العادة السّرية وظلت و

اآلن وأنا أحاول استرجاع جحيم تلك السنوات البعيدة . تمامًا
يحلو لي أن أغني هذه القصيدة لجورج سفيرس التي . لمراهقتي 

لى التخلّص من ما ال عالقة لها بمشكلتي هنا، لعلها تعينني ع
.                                        أدمنت عليه في تلك السنوات  

 

ناُم ويظل هو يقظانأ"   
 مأله النوم أحالمًا عن فاكهة وأوراق شجر

.بينما حالت اليقظة بينه وبين التقاط حتى حَبة توت   
اليقظة والنوم،. افترسه االثنان معًا   

.ووزعا أطرافه على الباخوسيات  

 
 

) 54 ( 
 

 
ر أبديت في مناسبة سابقة اعجابي بما حققه الشعر العربي المعاص

من انجازات وتجارب واتجاهات ومحاوالت جادة، بدأت منذ 
الستينيات من القرن الماضي في اللحاق بركب الشعر العالمي 
وتطوير القصيدة العربية الجديدة ولغتها ورؤاها ومعمارها 
وفنيتها، عبر الفهم الواعي المسؤول والواضح لدور الشعر في 

االيديولوجيا التي تحاول العالم الراهن بعيدًا عن رماد السياسة و
دائمًا اخضاع الشاعر وتجربته االبداعية الخاصة الى رؤيتها 
تنتهي، وال  القاصرة للواقع المبتلى بشرور شتى ال تريد أن
تستطيع هذه االيديولوجيات التي تكاد تضمحل اآلن أن تقدم لها 
الحلول الالزمة وال حتى أن تفك الغازها، وباركت جهود الشعراء 

ب في خلق قصيدة جديدة ومغايرة تنأى عن السائد والمألوف العر
اآلن بعد قراءة جادة لمجموعات شعرية عديدة لشعراء . والعابر 

والى  4110عرب من أمكنة وتجارب مختلفة صدرت في الفترة 
أجدني أعلن عن خيبة أمل في شعرنا العربي اآلن وفي . اآلن

ًا وقد أصدر تجارب هؤالء الشعراء وهم من المعروفين جد
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تتبدى خيبى أملي هنا في . مجموعات 01البعض منهم أكثر من 
أن هؤالء الشعراء الذين حققوا لهم شهرة كبيرة في العالم العربي 
من خالل االيديولوجيا والعالقات العامة والقضية الفلسطينية التي 
كانت المفتاح السحري للدخول الى الوظيفة والى المهرجانات 

لم يقدموا جديدًا في مجموعاتهم هذه، وظلت . شهرةواالعالم وال
الرؤى واللغة والموضوعات المكررة هي نفسها على مدار 
التجربة الطويلة وكأن الشاعر هنا غير معني في الزمن ونهر 

ال بل أن البعض بعد أن انتهت وتهشمت . الحياة المتدفق دائمًا
بعد  الحاضنة والمرجعية السياسية التي كان يتكىء عليها

، قد عاد اآلن الى ارات كثيرة تحت ظالل هذه الحاضنةاصد
الوظائف التقليدية في الشعر العربي وراح يكتب على غرار 

ومن المعروف أن . شعراء العصور األخيرة لألندلس في الغزل
الغزل اآلن ال مجال له في قصيدة الحّب الحديثة التي تخلت عن 

.                               وظيفتها السابقة منذ زمن ال بأس فيه  
 
 

 (57 )  
 
 
ينبع حزني الدائم وهو حزن سري من الالجدوى وخواء الحياة 
االنسانية في هذا العالم الذي يستلبنا في كل لحظة. يظن االنسان 
انه خالد، لكن الحقيقة أن هناك أشياء في الوجود أعمق من 
الخلود. بحثي عن الشعر الذي كلفني حياتي كلها، كان شبيهًا 
بالبحث عن الذهب وسط أكوام عظيمة من التراب والرمال 
والقمامة. لم أعثر على القصائد األصيلة والبهية، على الرغم من 
ماليين الشعراء العرب إاّل عند أولئك الشعراء العظام القالئل 
الذين أداروا ظهورهم منذ أول حرف كتبوه، للمؤسسات بكافة 
 أشكالها                                                                
 

) 55 ( 
 
لو لم أكن شاعرًا - ال سمح اهلل - لكنت مثل بقية البشر 
األسوياء،أما صعقة الشعر فقد جاءت من خالل اكتشاف الموت. 
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في سنوات مراهقتي هيمن علّي الدين هيمنة كاملة، مع أن عائلتي 
غير متدينة. كنت أبحث عن الخالص من الموت في الدين وكثرة 
الصلوات واداء الطقوس الدينية وزيارة المساجد والكنائس 
وأضرحة األولياء وقراءة الكتب المقدسة، وبمرور الزمن ومن 
خالل القراءة ، اكتشفت الشعر أو هذا ما أعتقدته، واكتشفت فيه 
خالصي فقررت أن أترك الدين وأكون شاعرًا، حتى ال يكون 
موتي مثل موت مليارات الذباب والديدان التي عاشت حياتها على 
هذه األرض بال طائل. منحني الشعر القدرة على فهم الموت 
ومعايشته ومصالحته، وبالتالي لم يعد موتي يشكل لي حالة 
صراع دائم مع العدم والالجدوى في ظلمات الوجود، وأحتاج 
اآلن الى 45 سنة قادمة لكي أصبح شاعرًا بالمعنى الحقيقي 
للشعر حتى أظل عائشًا في الزمن. ال أؤمن بالخلود بمعناه 
الالهوتي وال أريد الشهرة، ومسألة موت البشر وجميع األشياء 
 على هذه األرض الفقيرة، تكبل ضميري.                           
 

) 55 ( 
 
 
كنُت ومازلت أطمح الى أن تكون القصيدة ذات محتوى فكري 
عميق وتعالج المسائل الكبيرة في الحياة والوجود، بعد أن شوهت 
مفاهيم الشعر وقيمه األهداف االيديولوجية للقوى التي هيمنت 
على واقعنا الثقافي والسياسي منذ عهود طويلة. ال أعتبر نفسي 
فيلسوفًا وال مؤرخًا وال مشتغاًل في الفلسفة. ما يهمني هي تلك 
الموضوعات التي تشغل بالي في الزمن والموت والحب والتحول 
والصيرورة وماوراء الوجود. ما يعوز شعرنا اآلن هي األفكار 
واللغة الجديدة والنظرة العميقة لألشياء في العالم ونحن نحاول أن 
التصالح أو سبر األغوار العميقة لتجاربنا  نقدم قصيدة تسعى الى
ومخاوفنا وآمالنا في هذه المتاهة المعلقة ما بين لحظة الوالدة 
ولحظة الموت. المضامين العميقة في القصيدة والنظرة الفلسفية 
للعالم واألشياء التي نسير بين متاهاتها. تأتي عبر المرجعيات 
المعرفية للشاعر وقلقه الدائم من التحول والصيرورة وهو يحاول 
أن يكتشف معنى الكينونة وسط هذا الركام من األفعال واألحالم 
المتناقضة في العالم والراهن اليومي الذي يحّيرنا في كل حين 
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وهو نحاول أن نتلمس الفجر البعيد لحياتنا وأحالمنا في الوصول 
الى السّر الحقيقي للوجود. في محاوالتي الدؤوبة أسعى الى لغة 
وصياغات ومضامين لقصيدتي غير تلك اللغة والصياغات التي 
تأتي عبر قراءة التجارب التي سبقتني. كل شرارة حقيقية في 
االبداع تأتي عبر االضافات للتجارب الماضية وال نستطيع أن 
نضيف شيئًا جديدًا ونحن نكتب وفق الصيغ واألشكال التي سبقتنا. 
ماعاد موتي يهمني اآلن بعد أن تدربت عليه طوياًل من خالل 
فهمه واالحاطة به عبر الموقف الفلسفي للتحول والصيرورة، 
وفي قصيدتي أسعى الى العيش بتوازن مع اللحظات القليلة 
الممنوحة لي في العالم من أجل أن يكون لحياتي ذلك المغزى 
العميق الذي بحثت عنه دائمًا. التشابه الحاصل اآلن في أغلب 
التجارب الشعرية يجعلني أسعى للبحث عن المختلف والجديد من 
خالل قلقي وصراعي مع الزمن والموت والتجددات الدائمة 
للطبيعة واللحظات التي تعبر بخفة في الزمن. ال يمكن اآلن كتابة 
القصيدة بمعزل عن الرؤيا والموقف من العالم. التجارب الشعرية 
التي تتوخى البساطة والعاطفة الخاوية ال مكان لها اآلن في الفعل 
الشعري، وما عادت مفاهيم الشعر التي سبقتنا تلبي الحاجات 
العميقة النسان عصرنا المبتلى بالقلق والسأم وهو يواجه المصير 
البائس لنهايته في هذا العالم المتغير والمتحول دائمًا. كل قصيدة 
هي رؤيا للعالم ومعرفة، ومن خالل المعرفة ينّشط الشعر الذاكرة 
العاطلة لالنسان ويمنحه وعد ورجاء في ظلمة العالم الذي يستلبنا 
 في كّل حين                                                          .
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شهدت وتشهد أزمان العالم منذ بدء الخليقة الى اآلن دورات 
واندفاعات مستمرة من البؤس والضرر الوحشي في جميع 
جوانب الحياة والطبيعة واالنسان، لكن الميزة األساسية للشعر 
 .والتي هي التصادم مع هذه األزمان ومحاولة فضحها وتعريتها

تكمن في تلك الجهود التي ال تتوقف في محاولة تغيير المفاهيم 
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أن الكشف الحقيقي عن . المعرفية التي تحتضن هذه األزمان
جوهر الحياة االنسانية البائسة والتي ألقي بها في هاوية العدم عبر 

عال له ال يستطيع الشعر والشاعر أن يف. قانون الصدفة العمياء
ئم على ارتياد اآلفاق السرية للوجود من شيئًا غير االصرار الدا

ن السحر الكامن أجل توسيع الجغرافيا الحلمية لالنسان والبحث ع
، حتى تعاش الحياة بطرق أجمل من حقيقتها في ماوراء المادة

أن جدوى الشاعر في هذا الزمان ال . المريضة والمتعفنة دائمًا
العصور الشعر في جميع . تتحدد بمسألة الظروف التي تحيطه

غير معني بالظروف اآلنية، وهذه ميزته العظيمة التي نّعول 
وبما أن الفاعلية الشعرية هي التوغل المستمر في . عليها دائمًا

المجاهل السرية للعالم من أجل تعرية بؤسه وشراسته التي تذهب 
بعيدًا في استالب االنسان والكشف عن أسراره العميقة ومحاولة 

الذي يحمل بذور الفناء والعدم، فأن زمان التصالح مع محتواه 
البأساء والضراء هنا يبدو ال شيء أمام القوى العمياء التي تدمر 
. آمالنا وأحالمنا في حياة لطيفة نحياها بكرامة انسانية حقيقية

جميع أزمان العالم هي أزمان وحشية وعدوة لالنسانية التي كتب 
التي نسميها الحياة والتي عليها أن تنوجد في هذه المتاهة المحيرة 

ال تمنحنا اللحظة الكافية في العيش واألحالم والتجوال بحرية في 
ال جدوى لي ولصرخاتي في . الليل الممتد من الميالد الى الموت

هذا الزمان وال أستطيع كما كان مألوفًا بصيغة شعبية تخون 
، أن أكون شاهدًا ومؤرشفًا هر ووظيفة الشعر األساسيةجو

أن أزمنتي وحياتي كلها . ة المؤرخ البائسة عن هذا الزمانبطريق
ضارة وبائسة وعديمة الرحمة وال تمنحني اشارة ما للخروج من 

.             الجحيم الذي أحيا فيه منذ أن ألقي بي في هذه الهاوية  
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أضفيت قيمة زائفة على المرأة التي أحببتها من خالل الشعر 
للحّب . لكي أحتفظ في الجوهر المثالي للحّب وحّولتها الى رمز

كما هو معلوم طاقة عظيمة في الشعر وهو أحد الموضوعات 
الكبرى طوال التاريخ وفي سعينا الدائم الى امتالك المحبوب، 
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حاول . نعرف اننا مرضى وأنا أعتبر نفسي من مرضى الحّب
وال  الكثير من شعراء الثمانينيات تقديم قصيدة حّب لكنهم فشلوا

نتذّكر اآلن أّي قصيدة حّب لشاعر منهم إاّل القليل والسبب يعود 
الى انهم كتبوا قصائد حّبهم وفق التقليد والذاكرة الجمعية للشعر 

امتزج حبي دائمًا في الموت . العربي والتجارب التي سبقتهم
والتحوالت الكبيرة في الزمن ولذلك بدت قصيدتي وكأنها محاولة 

أكثر الزمن، وعلى الرغم من امتالكي / لموت للخروج من نفق ا
في حياتي، لكن صورة تلك الفتاة السمراء التي أدعوها  ِمن امرأة

ظلت عالقة في ضميري طوال حياتي " السيدة الشفيعة، انخيدوانا"
نعم انها تجربة عاثرة وحّب من طرف واحد ويبدو انني أحّب  

زائي اآلن في يكمن ع. الحّب وليس امرأة واقعية من لحم ودم
العيش بالجوهر الحقيقي للحّب عبر معايشتي له في األحالم 
واألشواق والذكرى الحاّرة لصورة المحبوب وأنا أتكبد الخسائر 

لخالص من هذه النار وهذه وفي سعيي ل. الكبيرة في ناره ورماده
، اكتشفت انني لم أقطع عالقتي مع فتاتي هذه وظل المتاهة

تم عبر اللقاءات العابرة والرسائل الدائمة تواصلي الحميم معها ي
. والمحبة التي تستعر جذوتها عبر كل لقاء وكل همسة أو لمسة

حّبي هذا كان وما زال أحد الينابيع الشعرية في حياتي ولواله 
.                                        لكنت قد تحّجرُت أو انتحرت  

  

) 59 ( 
 

ب الِشعر السوريالي الفكاهي وكنُت أسخر بدأُت َحياتي األدبية أكت
التقليديين وشعراء الَحرب والحزب، ومثل سواي ِمن الشعراء  

                                             .النثرة ممن يكتبون قصيد

عانيُت ِمن التهميش والسخرية وصعوبة نشر قصائدي في 
ة أصدرُت رباعي 0699سنة . العراقية الصحف والمجالت

كتبتها بخط اليد وبالحبر  مجموعات ِشعرية 5جهشات :"بعنوان
دفعُت راتبي. الصيني وذهبُت الى محل تصوير واستنساخ  

وزعتها على الشعراء والنّقاد العراقيين . نسخة 51كّله واستلمُت 
كتَب عنها االستاذ حاتم  0696سنة . منها والعرب وتخَلصُت
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لجمهورية بعنوان الصكر مقالة طويلة ونشرتها صحيفة ا
وكانت اشارة كريمة سَلطت الضوء " جهشات الغجري الملعون"

" على جهدي الِشعري ومنحتني اللقب الجميل الذي التصق بي 
كاَن الوسط الثقافي ُيشِنع علي في كّل شيء بسبب ". الغجري

.                  غرابة ما أكتب وطريقة سلوكي الصعلوكية والخ  

                                 
 

 (56 )  

 

ظاهرة اجتماعية وليست ابداعية ؟" اآلن َمن هَو الذي   

 هنا مقتطف

 ِمن حوار مع االستاذ الصديق الناقد حاتم الصكر
 أجراه معه صديقنا الكاتب علي السوداني

0664َسَنة  على هامش الملتقى األول لشعراء الثمانينيات  
 

؟َمن األسماء التي تتّبناها بوضوح*  
لشاعر نصيف الناصريا -   

ماذا تقول عن اتهامه باَنه ظاهرة اجتماعية*   
 أكثر مما هو ظاهرة ابداعية؟

ن طبيعة منهجي النقدي تقتضي دائمًا أنأ - *  
 أتقصى ما حولي ِمن ِشعر ونكتفي بالوثائق

 والمتون الِشعرية، ولهذا كانت انتباهتي لنصيف
ية، أّماالناصري انتباهة نَصية وليست اجتماع  

 الجانب الخاص به وكيفية تقديمه لمشروع الِشعري
.فهذا أمر خاص به  

 
 
 
 
 



130 

 

) 91 ( 
 
 

.األحادية                          وظائف الشعر المتعّددة والنظرة    

هل تغّيرت نظرتنا نحن العرب الى فهم طبيعة الشعر وجوهره 
نظر الى ما زلنا نومنذ عصر المعّلقات الى اآلن؟ كال بالطبع  

الشعر بنفس النظرة القديمة ألسالفنا وما يزال شعرنا العربي على 
الرغم من ثورة الخمسينيات في القرن الماضي، يهتم بأغراض 

. الوصف والغزل والفخر والمديح والهجاء والخ .الشعر القديمة
للشعر وظائف متعّددة وهناك من يعتبر وظيفته األساسية هي 

تعبير عن النفس أو سالحًاالذود عن القبيلة أو ال بوجه الطغيان أو  
تقّربًا الى اهلل أو كشف الستر والحجب عن الوجود أو التصالح مع 

التفكير في "أنا مؤمن بمقولة بول فاليري . العالم وأشياء أخرى
القصيدة تصنعها الكلمات  " ومقولة ما الرميه "القصيدة يقتلها
رب يعلنون انهم سيكتبون الكثير من الشعراء الع.  "وليس األفكار

هؤالء يحضرون أقالمهم . عن كذا مسألة وكذا مشروع
في النهاية ال . ومساطرهم والفرجال ويبدأون التخطيط للقصيدة

يتحّقق أّي شيء من ادعاءاتهم الطّنانة، واذا كانت وظيفة الشعر 
عند هذا الشاعر هي التعبير عن الواقع فهي وظيفة بائسة ألن 

ًا ونحن ال ينبغي أن نلومه ألنه تكّون شعريًا الواقع بائس جد
كما ال ينبغي أن نمّجد أو نلوم ذلك . وثقافيًا على هذا الفهم للشعر

الشاعر الذي تكون عنده وظيفة الشعر األساسية هي التعبير عن 
أحالم الشعب أو تعزية المضطهدين والنضال من أجلهم كما كانت 

تتعّدد . رن العشرينوظيفة الشعر في النصف الثاني من الق
وظائف الشعر في كّل عصر وما يبقى من اإلرث الحقيقي 
لجوهره هو االبداع وهو محصول ضئيل في النهاية ألن حقيقة 
الشعر األصلية تطرد دائمًا األشنات والقارىء الغبي الذي يريد أن 

أغلب النقاد العرب ال يمتلكون المناهج النقدية والمعرفية . يفهم
قافة العميقة والفهم الصحيح للشعرية، وتراهم دائمًا وتعوزهم الث

، سبسبب الثقافة االكاديمية المتحّجرة التي ترّبوا عليها في المدار
يسقطون ما تعّلموه على الموضوع الذي يكتبون عنه ومنهم َمن ال 
يتحرج اآلن في االستشهاد بخلف األحمر استاذ أبي نؤاس أو 
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لم تخرج من سكونيتها الدائمة قط  الشعرية العربية الراهنة. سواه
وستبقى هكذا الى أن يأتي الفهم المغاير في النظرة الى طبيعة 

ليست مهمة الشعر والشاعر في كّل عصر هي التعبير . الشعر
عن الواقع أو عن النفس وبقية األشياء األخرى التي سئمنا منها 

هناك رهط من النقاد والشعراء . وأصبحت مثل المرض العضال
لذين بطشت بهم العادة ، ال يستطيعون فهم أو تقّبل الشعر المغاير ا

والذي يعنى بالصورة والمجاز واالنزياح والمفارقة والغرابة، 
والكثير منهم يعتقد أن انجاز هذا الشاعر أو ذاك هو مجرد تراكم 
لغوي ولعب في اللغة، وال أحد منهم يسأل لماذا ذهب هذا الشاعر 

وابتعد عن الموضوع وعن الواقع ؟ القصيدة  الى اللعب في اللغة
. لعب مقدس أو تسلية والشاعر ال يخّطط أو يفّكر حين يكتبها 

القصيدة صنعة وال يستطيع اتقانها إاّل من تدّرب طوياًل على 
ما . الكتابة واعتبر الرهان الدائم عليها، الشغل الشاغل لحياته

ع الشعرية الجديدة عادت أساليب النقاد العرب اآلن تجدي نفعًا م
التي تنأى عن السائد والمألوف والراهن، وفي مغامرة الشاعر 
الجديد ومحاوالته الدؤوبة في التمّلّص من األنماط واألشكال 
والموضوعات القديمة ، نتلّقى تعزية مجيدة من أجل مستقبل 

.     الشعر الذي ينبغي أن ال يتوقف عند فهم محّدد ونظرة جامدة  

 

 (69 )  

 

بُت في مناسبة سابقة أن الحصيلة االبداعية واالضافات الحقيقية كت

في الشعر العربي، كانت قليلة في جميع العصور وهذا سّر مقدس 

ما يمّيز الشعر العربي الراهن هو . من أسرار الفعل الشعر الحقيقي

التعدد والتنّوع بعد أن قطع شعرنا أشواطًا طويلة في التجريب 

كان شعرنا . اللحاق بركب الشعر العالميوالمغامرة ومحاوالت 

الذي هيمنت عليه مشاريع الرواد االيديولوجية في الخمسينيات 

والستينيات من القرن الماضي ومن تالهم، يرزح تحت أنماط 

وقوالب شديدة التشابه، انشغلت بما يدور في المحيط السياسي 

ربي اآلن لم يعد الشعر الع. واالقتصادي واالجتماعي للعالم العربي

يقدم رؤية للعالم من خالل مفهوم االلتزام الذي أشاعته حركات 

اليسار في محاوالتها الدؤوبة الخضاع الشعر والمعرفة 
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وتطويعهما وفق ستراتيجياتها التي كانت ترى حركة الواقع مجرد 

صراع طبقي فقط عبر شعارات ومفاهيم انهارت بعد نضال طويل 

نحو الحرية ضد االتحاد وصراع مرير في أول نسمة ريح 

السوفيتي السابق، ولم يعد الشعر العربي اآلن منهمكًا بمشروعات 

القوى االيديولوجية القومية التي كانت تحاول عبر رؤى 

وشعارات وهمية أن تستعيد أمجاد ماتت وانقرضت منذ دهور 

ما يمّيز الشعر العربي اآلن في تنّوع اتجاهاته ورؤاه، هو . طويلة

ية الشعرية تسير في اتجاهات ومتاهات متعددة بعيدًا عن أن الفاعل

. طروحات ومفاهيم االيديولوجيا التي كانت ترسم الحدود للشعر

طبعًا هذا ال يعني أن شعرنا اآلن ال يعاني من حاالت التقهقر 

والمراوحة في مسيرته المتعرجة وسط هذا الخضم الهائل من 

لالختالط والتشوش فأعتقد  األفكار والثقافات والتجارب، وبالنسبة

انه يأتي من كون الشعر في السنوات األخيرة قد تغيرت وظيفته 

خدعت  األساسية ولم يعد الناطق الرسمي لاليديولوجيات التي

هنا ال أريد أن أعير أّي اهتمام لما ينشر . الجماهير بأقنعتها الزائفة

كاملة في مواقع االنترنت من شعر وال لتلك األعمال الشعرية ال

األحياء الذين ال يمتلكون أّي فعل / التي يصدرها الشعراء الموتى 

حقيقي للشعر، ألن هذا الشعر الذي يكتبه هؤالء الهواة ال يمثل 

اعتقد أن الشعر العربي اآلن . القيمة الحقيقية لجوهر الشعر

يستطيع أن يمنحنا من بين مليون شاعر حّي، حفنة من شعراء 

.ما نعول عليه في ديمومته وتألقه العالي مبدعين فقط، وهذا هو  

 
 (94 )  

 

سنوات في األوساط األدبية والثقافية لم نتمكن من  01طوال 
كان . انتزاع فرصة واحدة لالعتراف بنا نحُن الشعراء الصعاليك

عزاؤنا يكمن في حياة البارات التي كانت مالذنا األخير من 
يرتدون البدالت التفاهة الرسمية والهروب من أولئك الذين 

لماذا . الكالسيكية وبدالت الزيتوني العسكرية مع حقائبهم اليدوية
الباب "كانت موائدنا محاطة دائمًا في بار اتحاد األدباء وبارات 

وغيرها من البارات بالمتزوجين  "ساحة النصر"و  "الشرقي
والرسميين واألكاديمين وأدباء دائرة التوجيه السياسي؟ هل كنا 
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وننّبهم من دون قصد الى تفاهاتهم وتفاهات حيواتهم ذكرهم ن
المستكينة والمتنطعة؟ هل كانت ثقافاتنا ورؤيتنا الى الشعر 
والحياة تدغدغ ما عجزوا عنه على مستوى الحياة واالنجاز؟ 
كانت األمسية الشعرية اليتيمة للصعاليك في اتحاد األدباء العتيد 

حيث كان  0667 سنةفضيحة كبيرة لتلك المؤسسة الرسمية 
حضور الجمهور كبيرًا وبشكل الفت للنظر لم تألفه أمسيات 

قال . "أقيمت في الحديقة وليس في القاعة الكئيبة "االتحاد الثقافية 
اليوم سيتم االحتفال بنا ألول مرة ":لنا جان في ذلك اليوم الصيفي

منذ أكثر من عشر سنوات وسنشرب بالمجان وننام في أراجيح 
ال تطيلوا القراءات من أجل . ال فندق وال مصطبة. تحادحديقة اال

كان جان قد قرأ قصيدة قصيرة جدًا وأثناء .  "الشراب المبكر
نبه اقراءته صرخ رجل يرتدي بدلة سوداء اللون وتجلس الى ج

نظر اليه بامتعاض  "أعد . أعد. أحسنت. اهلل ": امرأة انيقة
جل الذي فاجأته بلع الر.  "إنجْب لك ":وغضب وصرخ في وجهه

المصيبة ريقه وإنجَب طوال األمسية التي لم تستغرق أكثر من 
                           .وتَم بعدها فتح النادي للرّواد نصف ساعة

 
 

 (97 )  
 
 

.                                                       بّزون سويدي  

 

ذهبُت . "هاري"ون عد الجراء عملية إخصاء للبّزكان عندي مو
الى دائرة صغيرة تعنى برعاية وخدمة الحيوانات المنزلية 

أجروا العملية للبّزون المسكين بعد أن بّنجوه، ". الكالب.القطط "
} ثم نّظفوا أسنانه وتقبوا أذنه اليمنى ووضعوا فيها رقمه 

7099Y }.  أخبرني الطبيب انه سيمنحني وثيقة هي عبارة عن
يتّوجب علّي أن أرسل نسخة منها الى دائرة له و" جواز سفر"

مبلغ العملية وثقب االذن . معّينة حتى يتم تسجيل كافة المعلومات
أحاوُل منذ َأكثر ِمن . وتنظيف األسنان، تدفعه الحكومة السويدية

سنة والى اآلن، تبديل جواز سفري العراقي الذي انتهت  04
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أجلب لهم القوانين تنّص على أن . صالحيته من دون جدوى
" حتى ُيصِدقون انني " شهادة الجنسية"و " الجنسية العراقية "

.                                           ويسوون المعاملة" عراقي  
 

 
 (95 )  

 
 
كان أول ظهور جدي وخجول لقصيدة النثر في سنة 0699، 
حين صدرت انطولوجيا "الموجة الجديدة" التي أعدها وقدم لها 
زاهر الجيزاني وصدرت عن دائرة الشؤون الثقافية والتي اشترك 
فيها 57 شاعرًا، ولم تضم من قصائد النثر سوى 9 قصائد لستة 
شعراء، وعلى الرغم من مهاجمتها من قبل الكثير من النقاد الذين 
اعتبروا قصائدها تافهة، فقد ألقت حجرًا وسط البركة اآلسنة 
للشعر الذي كان يمجد الحرب. الغريب أن دوائر السلطة 
االعالمية التي جندت كل شيء في مشروعاتها التهريجية 
للحرب، من الشعر العمودي الى الشعر الشعبي، الى شعر البند 
والهوسات. ظلت ترفض وتحاصر قصيدة النثر طوال سنوات 
الثمانينات، وكانت األمكنة األساسية لها هي مقهى "حسن عجمي" 
 و األقسام الداخلية للطلبة و خنادق الجنود في جبهات الحرب    .
 
 

) 95 ( 
 
 

افتتح صدام البرلمان العراقي المزعوم قبل بدء  0691 سنةفي 
الحرب مع ايران وكانت السلطة قد أحضرت مجموعة كبيرة من 

شادة بقيادة صدام الشعراء لحضور االفتتاح وانشاد القصائد لال
ا صدام جميع وديمقراطيته وبعد نهاية العرس الديمقراطي دع
أثناء تناول . الشعراء الى وليمة تقام في القصر الجمهوري

الشعراء الطعام كان صدام يمّر على الموائد ويجامل الشعراء 
ويستفسر منهم عن أشياء يريدها، وحين وصل الى المائدة التي 
يجلس عليها سلمان، شكا له من أن قصيدة النثر ممنوعة وال 
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حتى تقوم  صيدة وطلب منه أن يتدخليستطيع هو أن ينشر أّية ق
حد شعراء الستينات هنا انبرى أ. الصحف والمجالت بنشرها

وراح يشرح يعيش بالعراق  "شاعر عربي"انه :وقيل في وقتها
لصدام تفاهتها وأن من يشيعها في العالم العربي شعراء ضد 

في يد سلمان الذي العروبة وضد القومية العربية، وهكذا أسقط 
وبعد أن نودي على سامي مهدي من باريس . ه وصمتبلع شكوا

حين بدأت الحرب العراقية االيرانية ليصبح أواًل  0691 سنةفي 
كانت . مدير دائرة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة واالعالم

في أن تصدر عددًا خاصًا  "الطليعة األدبية"هناك نية عند مجلة 
كن استالم سامي لمنصبه آلول مرة في العراق عن قصيدة النثر، ل

الجديد ألغى المشروع تمامًا ولم يوافق على اصدار ذلك العدد، 
لكنه راح يكتب فيما بعد قصيدة النثر حين ترسخت وتجذرت بقوة 

 9 "حنجرة طرية"في أرض الشعر العراقي، وفي مجموعته 
.                   قصائد نثر واحدة منها مكتوبة عن غورباتشوف  

 
 (99 )  

 
 
ما عادت الطريقة الغنائية اآلن في النّص الشعري تلبي الحاجات 
النفسية والشعورية للشاعر. ال يمكنني أن أكتب جملة من سطرين 
أو أكثر وأنا أحاول التعبير عن محنتي الدائمة من زوال األشياء 
في العالم، أو استحالة وجود االنسان على األرض كما يقول 
هايدغر. أنا أعيش حيرة كبيرة ووعي مدمر في التحوالت 
 وصيرورة االنسان والعالم والزمن والطبيعة                       .
 
 

) 99 ( 
 
 
اآلن بعد هذه التجربة الطويلة مع الشعر، لم يعد لي سلف صالح 
كما هو الحال من قبل. لقد تخّليت عن أسالفي األوائل كلهم 
واستبدلتهم بأسالف جدد. وتكمن مشكلتي مع هؤالء األسالف 
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األوائل في انني اآلن ال أستطيع أن أقرأ لهم إاّل مجموعة أو 
مجموعتين من كل أعمالهم الكثيرة. القصيدة الكبيرة اآلن ال تأتي 
من الشعراء الكبار، بسبب جفاف ينابيعهم وكتابتهم الشعر بحكم 
العادة التي تعودوا عليها. انما اآلن في الوقت الحاضر، فهي تأتي 
من أولئك الذين يجب علينا أن نبحث عنهم دائمًا وسط أكوام 
 القمامة المسماة شعرًا في راهننا الشعري                          .
 
 

) 99 ( 
 
 
. حاولُت أن أتبرأ من فضيحة الصعلكة عّدة مّرات لكّنني أخفقت

ماذا أفعل ؟ لقد تشكلت حياتي على هذا المنوال منذ أول لقاء بجان 
ينبع . ، وبالنسبة لالفالس فال شيء تغير هنا0691 سنةدمو 

حزني الدائم، وهو حزن سري من الالجدوى وخواء الحياة 
يظن االنسان . االنسانية في هذا العالم الذي يستلبنا في كل لحظة

. انه خالد لكن الحقيقة أن هناك أشياء في الوجود أعمق من الخلود
بحثي عن الشعر . للماذا الشعر وقد أجبُت عن هذا السؤال من قب

سط الذي كلفني حياتي كلها، كان شبيهًا بالبحث عن الذهب و
لم أعثر على القصائد . أكوام عظيمة من التراب والرمال والقمامة

األصيلة والبهية على الرغم من ماليين الشعراء العرب إاّل عند 
أولئك الشعراء العظام القالئل الذين أداروا ظهورهم منذ أول 

                            .  ا، للمؤسسات بكافة أشكالهحرف كتبوه
 
 

) 96 ( 
 
 
في منتصف سنوات الثمانينيات أقيمت أمسية شعرية باتحاد 
األدباء مخصصة لعبد الرزاق عبد الواحد ويوسف الصائغ 

في المساء ذهبنا . وسامي مهدي وحميد سعيد وعبد األمير معلة
ألمسية وانما من أجل الشراب كعادتنا الى االتحاد ليس من أجل ا

في نادي االتحاد وكان السياق المتبع في كل يوم أربعاء هو انهم 
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ما . ال يفتحون النادي إاّل بعد نهاية األمسية التي تقام في هذا اليوم
أن دخلنا بناية االتحاد ورأى عبد األمير معلة وكان يشغل منصب 

ان دمو معنا حتى وكيل وزير الثقافة واالعالم ورئيس االتحاد، ج
رًا تمالك نفسه وانفرد بجان وحّياه بحفاوة أخي. وقف شعر رأسه 

بالغة وأخرج من محفظته بعض المال وطلب منه أن يذهب ليكمل 
سكره بأحد البارات وادعى أن األمسية ستطول وبار االتحاد 

 "....يا قاذور يا":واجهه جان بالصراخ. مغلق حتى نهاية األمسية
وحين . وجان يصرخ ويشتم أكثر من المرة األولى ارتفع المبلغ

شعر انهم من الممكن أن يأمروا موظف االستعالمات برميه 
خارجًا وافق على الخروج والذهاب الى أحد البارات ليكمل 

بعد ساعة أقيمت األمسية وكان أول من قرأ قصائده هو . سكره
دخل يوسف الصائغ ثم تاله عبد األمير معله فحميد سعيد وهنا 

اتجهت أنظار الحضور اليه . جان دمو القاعة كأّي سيد مهذب
وبسبب الصمت واالنصات لحميد سعيد وهو يقرأ قصائده فقد 
. تركوه وشأنه طالما انه دخل مهذبًا جدًا ولم يشوش على األمسية

بعد أن انتهى حميد من قراءته اتجهت األنظارالى جان أكثر من 
في لكنه ظل هادئًا وصامتًا المرة السابقة وحدث همس ولغط خ

مما شجع عريف الحفل على القيام ومناداة عبد الرزاق عبد 
الواحد الذي ذهب الى منصة القراءة كالطاووس وأخرج أوراقه 

                                                               :وبدأ يقرأ

.                                سالمًا يا فتى الفتيان يا علمًا بواديها  

وهنا انتابت جان عاصفة من الضحك وراح يغني ويرقص 

ويتشقلب ويقع على األرض داخل القاعة الغاصة بالجمهور مما 

حدا بالهيئة االدارية أن تستدعي حارس بناية االتحاد وموظف 

االستعالمات اللذان حماله وهو مستمر في نوبته الهستيرية من 

 0بعد طرد جان منحونا استراحة لمدة . رجًاالضحك وألقوا به خا

دقائق ريثما تهدأ األمور قضيناها بجٍو سوريالي من التشفي 

في اليوم الذي تال األمسية علقوا بلوحة . والشماتة ضد عبد الرزاق

االعالنات قرارًا صادرًا من المجلس المركزي التحاد األدباء 

خول جان دمو الى ممهورًا بتوقيع عبد األمير معلة يقضي بمنع د

.                                 بناية االتحاد منعًا باتًا لمدة سنة كاملة  
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 (75 )  

 
 
كنت أنا والكثير من الشعراء والكتاب الشباب في سنوات 
الثمانينيات من القرن الماضي. ال يسمح لنا بدخول مبنى ونادي 
اتحاد األدباء والكتاب إاّل بمعية عضو يمتلك بطاقة االنتساب 
لالتحاد، وأن نسجل أسماءنا كل يوم في سجل الضيوف. فلكي 
نكون أعضاء يتحتم علينا أن ندفع مبلغًا معينًا من المال وأن نقدم 
مع طلب االنتساب كتابًا مطبوعًا لكن من أين نأتي بالكتاب 
المطبوع وكتبنا غير صالحة للنشر عند دائرة الشؤون الثقافية؟ 
وحتى لو أردنا أن نطبعها على حسابنا الخاص، فستقوم دائرة 
الرقابة في وزارة الثقافة واالعالم باحالتها الى رقباء وخبراء من 
الذين ال يرحبون بابداعنا. وقد أحالت دائرة الرقابة المجموعة 
األولى لصديقي الشاعر والفنان ناصر مؤنس الى جبرا ابراهيم 
جبرا، حيث كتب في معرض تقييمه لها انها تشّوه الخط العربي. 
وكان ناصر قد كتب مجموعته بطريقة تشكيلية عرف فيها فيما 
 بعد، وامتنع الخبير عن اعطاء رأي بخصوص اجازتها لتطبع. 
 
 

) 90 ( 
 
 
نشرت مجلة "الوطن العربي" التي كانت تصدر من باريس في 
منتصف الثمانينات من القرن الماضي، حوارات مطولة وقصائد 
لمجموعة من شعراء السبعينيات. منهم خز عل الماجدي وزاهر 
الجيزاني وسالم كاظم وفاروق يوسف. تحدثوا فيها عن فهمهم 
لالبداع في الشعر والكتابة والحساسية الجديدة وأبدوا آراء في ما 
يخّص راهن الثقافة العراقية والعربية ومشروع قصيدة النثر التي 
كانت حلمًا يداعب مخيالتهم قبل أن يرسخها الشعراء الذين 
ظهروا من بعدهم من خالل جهود دؤوبة ومخلصة وصامتة في 
التجريب الذي استمر من سنة 0691 وحتى سنة 0661 من 
دون أن يفلحوا في نشر نتاجهم الذي بدا غريبًا آنذاك، حتى تنبه 
لهم الناقد حاتم الصكر سنة 0661 وكتب عنهم مقاالته "شعراء 
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الظل" التي بين فيها مدى اخالصهم لقضية الشعر بعيدًا عن 
التنظير الالمجدي واالدعاء بتفجير اللغة وما شابه من 
مصطلحات. بعد حوار "الوطن العربي" هذا أخرج نقادنا جميع 
أسلحتهم الصدئة وراحوا يشحذونها بوجوه هؤالء الشعراء 
وراحوا يكيلون لهم التهم ويشككون في مشروعاتهم الكتابية 
الجديدة، وبلغت المهزلة ذروتها عندما تطوع الناقد يوسف نمر 
ذياب بكتابة ونشر مقال طويل في مجلة "ألف باء" أسماه "البيان 
الختامي للشعر السبعيني" جامعًا فيه خالصة آراء الكثير من 
نقادنا المشوهة ضد شعراء السبعينيات بعدما كانوا قد مهدوا 
األرض لهم في البداية وفرشوها باألعشاب والزهور، وهكذا 
حاول هذا الناقد الهمام أن يلغي بجرة قلم جياًل شعريًا بأكمله من 
الذاكرة الثقافية لعراقنا المبتلى، لمجرد أن هؤالء الشعراء حاولوا 
االعالن عن آرائهم في مجلة تصدر خارج العراق، وبالنسبة 
لهؤالء الشعراء فقد قاموا من جانبهم بالرد عليه ردًا قاسيًا وقد 
عددوا 51 نقطة وردت في البيان الموجه ضدهم، اعتبروها ال 
تمت الى االبداع بصلة ونشروا معًا في نفس المجلة دفاعهم 
الشهير"خمسون بيضة فاسدة في سلة النقد" لكن العداء ظل 
مستمرًا بين بعض النقاد وبين المشروع السبعيني بعدما أحرقت 
االيديولوجيا وهشمت كل األحالم التي نادى بها هؤالء الشعراء، 
حتى جاء عدي صدام حسين في سنة 0667 ليرأس التجمع 
الثقافي في العراق ويطرد الجميع شعراء ونقادًا وينصب بداًل 
عنهم مجموعة من األدباء الجدد الذين راحوا يدبجون مقاالت 
تطالب بضرورة طرد واسكات جميع الديناصورات من الحياة 
 الثقافية في العراق                                                   . 
 
 

) 94 ( 
 
 
كانت الوجوه الملمعة في األوكار الحزبية والثقافية تطل علينا 
عبر الصحف والمجالت وجلسات اتحاد األدباء، لكن المصيبة 
الكبيرة التي لم نكن نعرفها من قبل في شعرنا المعاصر. كانت 
تكمن في أن أغلب موضوعات قصائد هؤالء الشعراء كانت تدور 
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حول مسيرة الثورة الظافرة والعمل الشعبي وتأميم النفط و "كل 
شيء من أجل المعركة " وأمجاد األسالف، وابتكرت السلطة 
وبقية القبائل االيديولوجية األخرى تقليدًا جديدًا في واقعنا الشعري 
المعاصر، ربما ألول مرة في العالم، يتمثل في اصدار بالغات 
وأوامر الى القواعد والمنظمات الحزبية يلزمها بضرورة 
الحضور والتواجد في كافة الجلسات الشعرية التي تقام لهؤالء 
الشعراء للتصفيق لهم ومطالبتهم باالعادة المرة تلو األخرى، 
ليظهروا للعين بهاء شاعريتهم حسب تعبير باسترناك مع تحوير 
  بسيط                                                                  .
 

 (74 )  
 

 

:ليس االيروتيكا على شاكلة. االيروتيكا هي بداية الَتعَري  

؟ "أديري ظهرِك إلّي والتصقي بي حتى أْلمس َنْهديِك"  

 

 مفهوم االيروتيكا هنا

.لدى الشاعر العربي  

.َضرْب جلْق  

 

 

 (74 )  
 

 

الذين فيها من البشر  "مالمو"أعيش في ثالث مدينة في السويد 

. لونه . ليس فيهم َمن يشتم اآلخر أو ديانته أو قوميته . دولة 971

. الحريات . يجمعنا القانون االنساني الواحد. لغته الخ . عرقه

الدولة . الثقافات كلها محترمة من الدولة ومن الجميع. المعتقدات 

ماليين وأعضاء  1عدد نفوس السويد . كما هو معلوم ، علمانية 

لكنيسة السويدية أقل من عدد الناس في ناحية بقضاء عربي ا

. مرقص. كنيسة. الدولة تدفع لمن يرغب تشييد مسجد. صحراوي
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إيش فيها الشعوب العربية منشغلة . الخ الخ. معمل. مطعم. معبد

 بشتم الُسّنة والشيعة وما أدري أيش؟ اهلل في يوم القيامة يدخل الذين

اهبهم جهنميشتمون الناس وأديانهم ومذ   

.وال يشفع لهم والى أئمتهم ، أئمة السوء  

 

 

 (70 )  
 

 

ال تخطر في بال الشخص الملحد مسائل االلوهية والدين والنبوة 

يعيش حياته وعوالمه بانسجام مع نفسه وال يتوَرط . والعالم اآلخر

بشتم اآلخرين ومضايقتهم والتهّجم على ايمانهم ومعتقداتهم ، ألن 

} الكثير من الملحدين المزعومين .  تعنيه وال تهمههذه األشياء ال

ينشرون شتائم ويسخرون من أديان وعقائد { أغلبيتهم كحوليين 

هل هي رقاعة أم فهلوة أم غباء أم أن المعاقرة . وأنبياء الخ 

اليومية للكحول التي تدمر األعصاب وتخلق حاالت نفسية سيئة 

ة؟ ايمان هؤالء باهلل عميق ويائسة، هي التي تدفعهم الى هذه الكارث

.                             جدًا وإاّل لماذا يخطر في بالهم بكّل حين   

 

 (76 )  

 
 

طوال حياتي ال أستطيع أن أقرأ شعري أمام جمهور ِمن البغال 

المَرات القليلة التي قرأُت . أشعر بالحيرة والتلعثم والفزع. والحمير

القلم أو ُأدِخن أو أكون سكرانًا، حَتى  ُكنُت إّما أمسك. فيها شعري

.         أتخَلص ِمن أولئك األغبياء الذين يحضرون جلسات الشعر  
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 الفصل الثالث
شاعر: المهنة   
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  (9 )  

 

 
 

َسَنة 0665 أعيش في عَمان وأعمل في لّف وتصليح 
"الموتورات" الكهربائية بورشة يمتلكها صديق للمرحوم عبد 
الوهاب البياتي. يبدأ عملي من الساعة السابعة صباحًا الى الساعة 
السابعة مساء. أحصل على 41 دينارًا في االسبوع. مبلغ زهيد 
بالتأكيد. لّف "موتورات" يتخَلله تدريسي  5 أطفال لصاحب 
الورشة،دروس اللغة العربية والجغرافية والرياضيات "كنُت 
أستعين بحاسبة ألنني حمار في الرياضيات الى اآلن". الحصار 
يقتل الناس بالعراق وأنا ال امكانية لدي في ارسال مبلغ ما الى 
عائلتي. طلبُت من البياتي أن ُيسّلفني مبلغًا بسيطًا كي أرسله الى 
أّمي. قال لي: "هل تريد أن تحصل على 411 دينارًا؟" أجبتُه ب 
نعم. كانت لديه فكرة اصدار كتاب يضم منتخبات ِمن شعره عن 
الُحّب. طرح الفكرة على محمد تركي النَصار وعَواد علي 
وعدنان الصائغ. المطلوب مّنا أن يقوم كّل واحد باختيار 01 
قصائد ويكتب دراسة عن الُحّب في شعر البياتي. تتكَفل المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بنشر الكتاب والمكافآت تدفع حال تسليم 
مخطوطة الكتاب. أعيش مع هادي الحسيني في بيت يضم الكثير 
من العراقيين الذين يعملون في المطاعم وبيع السجاير. أغلبنا 
مصاب باالدمان ونشرب في كل يوم حين يحّل الظالم. أريد أن 
أكتب عن الُحّب عند البياتي لكّني ال أجد الفرصة المتاحة أو 
المكان. يوجد في البيت صندوق كبير من الكارتون. جلسُت فيه 
ورحُت أكتب المقال وسط صياح وعربدة سّكان البيت. المهم 
أنهيت عملي وفي اليوم التالي سّلمت ما كتبته الى أبو علي. بعد 
يومين استلمت واستلم محمد وعواد وعدنان كل واحد مبلغ 411 
دينارًا. صدر الكتاب بعنوان:"عبد الوهاب البياتي. خمسون 
قصيدة حّب". اختيار وتقديم عواد علي . محمد تركي النصار. 
 عدنان الصائغ. نصيف الناصري                                   . 
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زار المرحوم عبد الوهاب البياتي دمشق َسَنة 0669 والتقى 
الكثير من األصدقاء ومن ضمنهم زاهر الجيزاني. البياتي بعد 
عودته الى عَمان كان قد جلب معه مخطوطة مقال للجيزاني 
بعنوان: "البياتي في مرآة الشرق" في حدود 74 صفحة 
فولسكاب. طلب مّني أن أروح الى مكتبة "الشروق" واشتري 
كتاب معجم المصطلحات األدبية. فكرة البياتي عن المقال كانت 
انه يختار من شعره قصائد بحدود الثالثين صفحة وطلب مني أن 
أضع الشرح للمصطلحات الواردة بمقال الجيزاني بحدود الثالثين 
صفحة أيضًا عبر كتاب معجم المصطلحات األدبية ومن ثم يكون 
الكتاب 9 مالزم ب 69 صفحة. لَفقنا الكتاب وصدر عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر وقدمُت له عرضًا طوياًل في 
صحيفة "الوفاق" التي تصدر من لندن. حين غادرت عَمان الى 
السويد اتصل بي أبو علي وطلب مّني أن أقّدم عرضًا أخر للكتاب 
في صحيفة "الزمان" التي تصدر ِمن لندن وممنوعة ِمن دخول 
سوريا. عرضته في حلقتين وكنُت أرسل كّل حلقة الى البياتي 
 حيث انتقل الى دمشق                                                .
 

) 7 (  
 
 

بعّمان تعَرفُت الى المرحوم عبد الوهاب  9114في أواخر َسَنة 

. البياتي بغاليري الفينيق عن طريق صديقي الشاعر صالح حسن

كان صالح الذي ينتظر قدوم عائلته، يرافق البياتي ُكّل يوم 

جاءت . نة أخرىويذهبان الى الفينيق والهورس شو كافيه وأمك

التقي البياتي في الفينيق . عائلة صالح وبعد مَدة غادروا الى هولندا

وبعد الساعة الثامنة مساء نذهب الى الهورس شو مَع بعض 

قاَل لي أبو . األصدقاء وفي نهاية الجلسة أوصله بالتكسي الى بيته

نصيف، ِمن يوم غد سنذهب الى حانة اسمها الياسمين : "علي مَرة

 4بقيُت مع أبو علي " . شارع تالع العلي وهي قريبة ِمن بيتيفي 
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أرض "سنوات نلتقي في ُكّل يوم وأصدرُت مجموعتي األولى 

على نفقته الخاصة عن المؤسسة " الَسَنةخضراء مثل أبواب 

في ذلك العام كان َشَعر . 9116العربية للدراسات والنشر عام 

هات بطاقتَك : "ة شرطةراسي طوياًل فاستوقفتني في يوم ما مفرز

أخذوني الى " ليْش َشعرك طويل؟. شْو أنَت ُحْرمة يا عرس. َوَلْك

الحبس وبعد وساطة ِمن البياتي وغيره أطلقوا سراحي بعد أن 

أعطاني أبو علي بدلة وربطة عنق . قَصوا َشَعر راسي نمرة صفر

                               .وأمرني أن ال أطيل َشعري مَرة أخرى

 

 (4 )  

 

 

أثناء استعدادي للسفر الى السويد اقترَح علي البياتي أن آخذ معي 

. الكتب المهّمة فاشتريُت الكتب التي ال يمكن االستغناء عنها

بالعراق سنوات الثمانينيات كانت أغلب الُكتب التي تصدر في 

بيروت أو القاهرة ممنوعة ِمن دخول العراق باستثناء تلك الكتب 

من خالل الرفقة الدائمة َمَع البياتي . وأعمال نزار قباني التافهة

وحسب الشيخ جعفر الذي أقام في بيتي فترة ال بأس بها ومن ثم 

انتقلنا للسكن مع آخرين، ومن خالل زياراتنا لسعدي يوسف 

حاولُت إعادة . واألحاديث واآلراء التي ُتطرح في ُكّل جلسة ولقاء

ي الماضية وما ُكنُت أظّنُه هَو النظر بمجمل ما قرأته في حيات

نعم، كنُت بالعراق أقرأ التراث والِشعر العربي . الحقيقة الثابتة

القديم لكَن التطّرف الذي ُكّنا نبديه إزاء مسألة الِشعر والثقافة، بدا 

ما العمل اآلن في . لي في هذه اللقاءات ليس سوى إدعاء أجوف

ء ِمن جديد ومحاولة فهم حضرة هذه العقول الشعرية الكبيرة؟ البد

أعدُت النظر بكّل ما . العالم والطبيعة واالنسان ِمن دون إدعاء

قرأته وعدُت الى تفّحص الِشعر العربي منذ ما قبل االسالم الى 

                         .الراهن الذي ابتلينا فيه باالدعياء وتبّجحاتهم
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عندما ُكنُت في عّمان سنوات التسعينّيات ِمن القرن الماضي، كان 
يصعب علي االتصال بعائلتي التي تقيم بالعراق أو إرسال رسالة 
اليها، ذلك ألَن جهاز المخابرات قد استدعى أخي حميد بسبب 
عملي بحركة " الوفاق الوطني" وكانوا يطلبون ِمنُه ابالغهم اذا 
اتصَلُت بهم أو أرسلُت َلهم رسالة، ومَرة في صيف َسَنة 0669 
وصلتني منه رسالة غريبة يقوُل فيها :"أخي العزيز نصيف، أن 
ماء دجلة والفرات الذي شربتُه والمبادىء الوطنية العظيمة الخ" 
ِمن هذه الكلمات الطّنانة التي حدسُت اّنها ُأْملَيت َعليه ِمن قبل 
ضابط المخابرات المسؤول َعن ملّفي. َسَنوات حصار جائر ضّد 
الَشعب العراقي وعائلتي ال تمتلك الدرهم وأشَد ما كان يعّذب 
ضميري، هَو اَنني ال أستطيع أن أرسل َلها دينارًا أو قطعة قماش 
أو دواء أو اتصّل وأسمع صوت أّمي أو أبي. َبعَد وصولي السويد 
بشهر ضَيَفْتني عائلة َصديق وكانت هناك امكانية أن أتصّل 
بعائلتي فاتصّلت بها وكان كياني ُكّله يرتعش بسبب سنوات األلم 
والوحشة والفراق. َبَكت أّمي وكاَن صوت أبي الحزين َقد هَز 
أعماقي. في اليوم التالي ُأصْبُت بحَمى أعرفها. ُحَمى الكتابة 
فانعزلُت بمكتبة الصديق وكتبُت 01 َقصائد، نشرتها َبعَد أَيام في 
 صحيفة "القدس العربي"                    .                        
 هنا واحدة منها.                                                       
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 شّقة على الطراز السويدي
 
 

 
 أعيش هنا منذ شهور في شّقة

 على الطراز السويدي،
 تهتز حياتي فيها متأرجحة

 .بين األلم والضجر
 أين أهرب من رماد الماضي

 الذي يسّيجني بسياجات طويلة؟
 أين ألبد من عواء جروحي؟

 كّل القبور التي شيدتها تهّدمت،
 والحياة في هذه الشّقة ال تشبه

 تلك التي عشتها في كوخ القصب
 في "الناصرية" وال ذلك البيت
 القبر في بغداد وال ذلك القسم

 الداخلي في "الباب المعظم" الذي
 كنت ألبد فيه في هروباتي المتكّررة

 من الخدمة العسكرية،
 وال ذلك الملجأ المقصوف فوق
 جبل "نواخين" وال تلك الغرفة
 ."المظلمة والرطبة في "عّمان
 ضع يدك فوق رأسي المتألم

 .قذائف ثقيلة ستنهض من سباتها
 .ليل حياتي هنا، دمعة كبيرة
 ما أوحش الحياة في شّقة
 .على الطراز السويدي

 ـ ما الذي تريده أيها الغجري،
 يا جّواب الطرقات الهرمة

 ومغني العذابات
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 * "واللوعة الشجية؟: "الجدران بأهلها
 أريد ّظل نخلة

 في هجير العراق
 أريد ليل العراق

 أريد قبرًا
 في العراق

 .أريد ضيم العراق
 

 مثل *

 
) 9 ( 

 
 
 

.عائشة عبد الوهاب البياتي  

تظهر صورة عائشة وكينونتها في مجمل أعمال البياتي على 
ومتباينة، فمن المرأة الحبيبة  الدوام بأشكال ومظاهر مختلفة

الواقعية، الى االسطورية، فالكونية، الى المرأة الماورائية، ولكنها 
ال تظهر منفصلة الواحدة عن األخرى، فالمرأة الواقعية التي هي 

تظهر على وجهها بعض العالمات التي تشير الى . من لحم ودم
ي أن رمز ال شك ف. انتمائها الى عالم السحر ومملكة االسطورة

روح العالم الجديد، "عائشة عند البياتي وكما جاء على لسانه، هي 
انها امرأة تموت وتولد . "والرمز الفردي والجماعي للُحّب
الشاعر وتغمره بموتها في / باستمرار وتضيء طريق العاشق

الظالم والعزلة والبرد، ثم تظهر من جديد في صور وأشكال 
ناعورة تبكي على . فراشة. صفصافة. مختلفة من التجسيد

رمز الخلود في الطقوس الجنائزية "والفراشة . حمامة. الفرات
والحمامة هي حمامة الطوفان، وأميرة بابلية أو  "الفرعونية

ساحرة أو عّرافة ثم انها تنهض دائمًا مثل طائر العنقاء من بين 
تجسدت عدة مرات . انها اوفيليا وشهرزاد في وقت معًا. الرماد

رة عشتار، إلهة الحب والموت في حضارة وادي في صو
.   الرافدين  
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عائشة البياتي هذه تظهر في صور كثيرة، كانت مثل الواحد في 
بدأ . الكل والكل في الواحد، وبعد ذلك صارت تأخذ أبعادًا أخرى

. يجري في عروقها دم وحياة من الماضي والحاضر والمستقبل
انها الموت . ة أخرىانها المرأة التي ماتت وسوف تولد مر

ومعلوم أن كلمة عائشة في اللغة . المرئي والالمرئي/ والحياة
التي تموت وال . المرأة التي تعيش دائمًا: العربية تعني انها 

عائشة هذه تجربة جاءت من . التي تأتي دائمًا وتذهب/ تموت
تظهر . تاريخية/ اسطورية / الواقع لكنها أخذت أبعادًا رمزية

تزوره عندما يريدها / مرئية وغير مرئية/ يش وتموتتع/ وتختفي
من دون انذار، وهو ينتظرها في كل لحظة / عندما يشتاق اليها / 

وفي كل مكان ويسافر دائمًا من أجلها، حتى أن حياته أصبحت 
.                                 ترحااًل دائمًا وهو مجنون من أجلها  

".أولد وأحترق بُحّبي" ن قصيدة هنا الجزء اأَلول والثالث ِم  

 

1 

 

قًطا تترًيا، يتربص بي، يتمَطى، : في ذاكرتي "الرا"تستيقظ 
  يتثاءب،

أراها في قاع جحيم . يخدش وجهي المحموم ويحرمني النوم
  المدن

القطبية، تشنقني بضفائرها وتعلقني مثل األرنب فوق الحائط 
  .مشدوًدا في خيط دموعي

أعدو خلف  "الرا ": ب الريح المذعورةفتجي "الرا": أصرخ
  الريح وخلف

أمضى تحت . ال يدري أحد . قطارات الليل وأسأل عاملة المقهى
  الثلج

.وحيًدا، أبكي حبي العاثر في كل مقاهي العالم والحانات  

 

3 
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"را رحلْتال"   
"را انتحرتال"   

  قال البَواب وقالت جارتها، وانخرطت ببكاٍء حاْر
". يدري أحد، حتى الشيطانال": قالت أخرى  

 

".ُحّب تحت المطر"هنا المقطع األول والرابع ِمن قصيدة   

 

1 

 

كان البدء، وكل جسور العالم كانت تمتد "اترلوو"  

 لواترلو، لتعانقه، لترى مغتربين التقيا تحت عمود النور

 ابتسما، وقفا وأشارا لوميض البرق وقصف السحب

من"قالت عيناها  .ابتسما. عادا ينتظران. الرعدية  

اقتربت منه. وبكى  "ال أدري. أنا": أجاب "أنت؟  

سارا تحت المطر المتساقط، حتى. وضعت يدها في يده  

تقفز من فوق البرك المائية. الفجر، وكانت كالطفل تغني  

شوارع لندن كانت تتنهد في عمق. تعدو هاربة وتعود  

وراقوالفجر على األرصفة المبتلة في عينيها، يتخفى في أ  

قالت. وبكى "ال أدري. أنا"األشجار؟ أجاب   

قّبل عينيها تحت المطر المتساقط. عانقها "أراك غدًاس"  

.كانت كجليد الليل تذوب حنانًا تحت القبالت  
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كانت صورتها تهرب. كان يراها في الحلم كثيرا منذ سنين  

 منه اذا ما استيقظ أو ناداها في الحلم، وكان بحمى العاشق

كان يراها في كل عيون نساء. عنها في كل مكان يبحث  

 المدن األرضية، باألزهار مغطاة وبأوراق الليمون الضارب

".تعال ورائي":تشير اليه . للحمرة، تعدو حافية تحت األمطار  

يبكي سنوات المنفى وعذاب البحث. يركض مجنونًا  

.الخائب عنها والترحال  
 

 
) 6 ( 

 
 
 

.كزار حنتوش  

دوالر ثمن تمثال لي،الف  51اعطني   
.وسأقف في مكانه بشحمي ولحمي ودمي طوال حياتي  

في حوار مع الشاعر كزار حنتوش اهلل يرحمه، يطالبه أحد 
مدينته لمناشدة  "الديوانية"الصحفيين بضم صوته له والى أدباء 

المسؤوليين في اقامة تمثال له باعتباره الوجه الثقافي والشاعر 
:                     ر يرفض الفكرة ويقولكزا. األول في مدينتهم  

أولى بالمسؤولين . الطبع سيكون جوابي، كال وبالقلم العريضب -
أن يقيموا التماثيل لشهداء الديوانية االبطال، ثم لو جّن أحد 
المسؤولين وقرر أن يقيم لي تمثااًل يطل على مقبرة االطفال قرب 

ن على هذا التمثال، وقد فانني سأقول له كم ستصرفو. "زيد النار"
اعطني هذا : عندها سأقول له. يجيب مثاًل بخمسين الف دوالر

المبلغ وسأقف أنا بشحمي ولحمي ودمي مكان التمثال طوال 
.                                                                 حياتي  

يكتب بدأ حياته األدبية . نسيج وحده. انه طراز خاص من الشعراء
الشعر الشعبي وانتمى الى الحزب الشيوعي العراقي في 
السبعينيات، لكنه تخلى فيما بعد عن االنتماء السياسي وعن شعر 
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في أعماقه  ظَلوالكتابة بلغة شعرية خاصة به العامية واتجه الى 
محافظًا على روحه الشيوعية حسب طريقته في صعلكته وفي 

عري الى تقاليد الشعر العراقي مسيرة حياته وال ينتمي منجزه الش
انه كما قلت طراز . التي ترسخت منذ خمسينيات القرن الماضي

كسول . خاص ونسيج اجتماعي وثقافي وشعري من صنعه وحده
في شعره وفي أنماط حياته الفقيرة والغنية في . جدًا في كل شيء

ال تهمه مسألة االصدار المنتظم مثلما ال تهمه شطحات . آٍن معًا
تشبه حياته ومصادرها . قصيدته تشبه تمامًا. داثة وفذلكاتهاالح

يخيل إلّي أحيانًا أنه لم يقرأ كتابًا واحدًا في حياته، . االجتماعية
لكنه مثقف جيد وقارئ دائم وال أستطيع أن أمنع نفسي من 
االعجاب بقصائده التي تصدر من مخزون اجتماعي نعرفه كلنا، 

لمعروف أود أن أروي هذه وفي مناسبة الحديث عن كسله ا
عندما تمت احالته على التقاعد المبكر من وظيفته . الحادثة

بسبب تغيبه المستمر عن الدوام  "تخرج في معهد الهندسة العالي"
الرسمي، َفَقَد معاملة التقاعد في أحد البارات عندما كان يشرب 

ى ونس "الديوانية"هو وجان دمو، قبل أن يقدمها الى مديرية تقاعد 
أود أن ":بعد شهور التقيته ببغداد وسألته ممازحًا. األمر تمامًا

 "أنت ستدعوني. ال أملك نقودًا": أجابني ببراءة "تدعوني الى بار
تقبض ثمن مكافآت قصائدك وراتبك التقاعدي . ملعون": قلت له

أّي راتب؟ لقد ضاعت معاملة ":قال "وتطلب مني أن أدعوك
عرف مصطلح القصيدة .  "تمامًا التقاعد في بار ونسيت أمرها

الحنتوشية في الثمانينيات بسبب الميزة الخاصة لقصيدته التي 
يستطيع المرء تمييزها على الفور من خالل لغتها ومناخها 

ال يحسب كزار على تيارات الحداثة الشعرية في . وموضوعها
ميزتها الفريدة انه . العراق، لكنه مؤسس لنفسه طريقة خاصة به

يحيا يومه بكل . ه أّي شاعر آخر في العالم، وهذا هو مجدهال يشب
ليست لديه مشاكل مع اآلخرين وال . امتالء من دون التفكير بالغد

عندما يأتي من الديوانية الى بغداد مرة . مع العالم وال مع الزمن
نشبع أنا وجان دمو من البيرة والخمر بسبب . أو مرتين في الشهر

ولنا من محبيه عبر وجوده معنا في مقهى الدعوات التي توجه له 
جان دمو الذي ال يعترف بأّي . أو في البارات "حسن عجمي"

. شاعر في العراق، كان دائم العيش مع كزار حين يأتي الى بغداد
سأله . يتهايبدو أن ما يجمع بينهما هو الصداقة العالية في انسان
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بل أن بساحة النصر ق "روافد دجلة"جان مرة وكنا في بار 
ال أدري، ولكنني ":فأجابه "منذ متى استحممت؟. كزار":يتزوج

ة َرفقهقه جان بصخب وتساءل َم "أستحم كل َشَهر مَرة واحدة
معلوم أن جان .  "شنو أنَت بطة؟": أخرى متعجبًا من نشاط كزار

.                                                              ال يستحم  

  

يدة لكزار بعنوانهنا قص  

.األخير "باكونين"عشاء   

 

 

"نادي االدباء"جئت الى   
 مهووش الشعر، غريبًا، وجاًل،مرتاب

 فلقد أنبأني ملُك االفاقين السبعه
 بأن صديقي الشاعر
 قد ضاقت انشوطتُه

 والدنيا خطت دائرة النار حواليه
 بجناح غراب
 لكن البواب

 يرجمني بحصاه
 ويطاردني بعصاه

حتى بوز حذائي غير المصبوغأحني رأسي   
 كأجير مصرٍي في باٍر لسراة القوم

 عفوًا أن صديقي الشاعر-
 يقبع تحت السرِو

 كجرو
.منتظرًا أن أنسف وحشُته وأوّلي   

أن لدي قلياًل من بارود الحرب ،انظر  
بلتني األمطار تمامًا ،انظر  

 والقمر األخضر غاب
 لكن البواب

 ثانية
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 يرجمني بحصاه
اهويطاردني بعص  

  أقفز بار األدباء
 أتخطى الخافر والساقي والبواب

 وأحُط على مائدة الليل
 حيث الوحشة كالناعور

 نازلة صاعدة
 صاعدة نازلة

 يأتيني رأس النادل المتخفّي في زي غراب
اذا تطلب يا سيد؟م-  

.قنبلة  
 
 

) 01 ( 
 
 

كتابًا 051الشاعر الروسي يفغيني يفتوشنكو أصدَر  
انطولوجيا الشعر الروسي"ه، أعَد وعلى الرغم ِمن مرض  

.مجّلدات َوَتبَرع بارشيفه الى َشعبه 01ب " خالل ألف سنة  

 

:يقول في قصيدة  

 

 ال يوجُد إنساٌن في العالِم غيُر ُمِهم
 قدُر الناِس كتاريِخ كواكِب هذي الُدنيا
  والكوكُب يزهو ِبَتفرُِّده وما ِمن َنجم

.ُيشِبُه قَدَره  
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كانت أّمي أطال اهلل عمرها، تعتقد اعتقادًا راسخًا برجال الدين، 
خصوصًا أصحاب العمائم السود الكبيرة  وتعتقد انهم يعلمون 
الغيب وانهم علماء فطاحل الخ. تتبرك بالسالم على أّي واحد 
منهم في الشارع أو أّي مكان آخر، وحين تذهب الى زيارة 
االمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد. كانت تحاول 
دائمًا إيجاد عذر أو مبّرر العطاء أحد هؤالء بعض ما ادخرته 
من نقود قليلة. أقول لها :"هؤالء ال يستحقون ، وهم يملكون المال 
الكثير والسيارات والبيوت". هي ال تصدق كالمي وتزجرني. 
لكي أخّلصها من أوهامها، أخذتها في يوم ما الى الزيارة 
وأعطيتها 5 دنانير " مصروف " وأنا أعرف انها ستعطي 
الدنانير الى أول معمم يصادفها. بعد الزيارة ونحن نهم بالخروج 
رأت واحدًا من هؤالء يجلس على دكة قرب " باب المراد " 
فتحركت صوبه. أمسكتها وقلت لها :" هذا ال يفتهم أّي شيء مما 
تظنين" : قالت: "ولْك ال تصير حمار، هذا إمام وعالم".  قلت 
لها:" تعالي معي وأنا سأسأله عن شيء وهمي". لم تفهم وأنا لم 
أوضح لها القصد. القينا عليه السالم فأجاب بوقار عظيم:" وعليكم 
السالم ورحمة اهلل تعالى وبركاته": "موالنا هاي أّمي ونحن 
نسكن مدينة الثورة. لي أخ مفقود في الحرب وصار 7 سنوات ال 
نعلم عنه أّي شيء، اسمه نصيف". تنحنح وحوقل وبسمل وقرأ 
شيئًا من القرآن وقال:" ابنكم أسير وهو بخير وصحة وحاطينه 
بمعسكر قرب حدود االتحاد السوفيتي ، وبعد فترة قليلة راح 
يرسل لكم رسائل" . أّمي كاد يغمى عليها من جرأتي ومن جواب 
اإلمام الذي يعلم الغيب. قلُت له:"ما عندنا شخّص مفقود في 
الحرب، وآني نصيف" فأجاب بعصبية وهو يهرب:" لعنك اهلل يا 
  بن الفاجرة، يا كلب بن كلب                                         .

  من يومها، تركت أّمي اعطاء النقود الى هؤالء.
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.لة نوريالكو  

.من حوار معها  

 الموصل أتذكر حينها حين زار الشاعر نصيف الناصري مدينة
قال لي ونحن نزور احدى . في مناسبة شعرية مع شعراء آخرين

المكتبات العامرة بكتب مهمة شعرية ونقدية وروايات وكان 
ا وهذا وقال لي يسألني كلما نرى كتابًا جيدًا، سأختار لك هذا وهذ

وكنت مرعوبة من األسعار وكنا في خضم . اختاري ما تشائين
قلت له . كم كنت بحاجة لتلك الكتبو. بداية الحصار االقتصادي 

بسيط آنذاك الستقل عن رغم خجلي الطري وانزياحي لعمل 
إنني آسفة ولكنني ال استطيع شراء كل هذه الكتب . معونة أهلي

وكنت أعرف بانه شاعر مفلس كان . سكت نصيف. دة دفعة واح
ينتمي الى مجموعة الشعراء الصعاليك الذين لجأوا الطالق صفة 

. على أنفسهم ليهربوا قدر اإلمكان من الرقيب والجبهاتالصعلكة 
وحين خرجنا من . ولم اشأ أن يشتري لي ذلك من جيبه الخاص

فاذا . المكتبة وكنت ما أزال أتنغّص على الكتب التي رأيناها
ويخرج لي معظم الكتب التي  "قمصلته"نصيف يفتح جاكيتته أو 

.   أعجبتني  
من شخصيته ومن فكرة السرقة كان ذلك كافيًا ألصاب بالذهول 

إال انه حين فعل ذلك . تلك التي جعلتني ارتجف خجالً  ورعبا
ن َأق في اعتقد نحن نملك الح"قال لي . فعله بضمير مرتاح جدًا

وأنت  -كما قال -نأخذ الضرائب من صاحب المكتبة الجشع
نسان ال اوهو . تب فاقرأي بضمير مرتاح جداتستحقين هذه الك

كانت كتب عن . هههه" ب كيفية تخزين األمواليقرأ سوى كت
ومجاميع شعرية مختلفة . ورامبو. وقصيدة النثر. الحداثة الشعرية

 ال أتذكرها اآلن                                                      . 
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نشر قبل فترة أحد الجاّلَقة في صفحته بالفيس بوك كلمات منسوبة 
لإلمام السيوطي "سبحانه الذي زِين صدور النساء بالنهود". َرَدت 
 عليه امرأة :"أنَت لم تجد عند اإلمام السيوطي غير هذا الكالم؟".
الرجل الجاّلق يعتقد أن المرأة "وليمة جنسية"، والمرأة التي لم 
يعجبها الكالم. دافعت عن انسانيتها. أكثر ما يصيبني بالقرف هو 
أن تنشر منكودة الحظ بعض السطور الحلمنتيشية وتحصل على 
 مئات الاليكات من الجاَلقين                                         .
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:ينشر شاعر قصيدة في موقع معّين  

"تطيرالطيور في السماء "  

 أين تطير الطيور، في سراديب األبنية؟

آالف قحبة 01يا ابن   
 ما تصير شاعر

.لو ينكحك الشيطان  
 
 
 (05 )  

 
 

"أدلي بدلوي" صديق شاعر كتب لي أن  

.في األحداث السياسية بالعراق   
"آني بلت في الدلو": أجبته  

 آني وين والسياسة وين؟
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Nasif . Vad gör du? 

. "الحوار المتمدن"قصائد ونشرتها بصفحتي وبموقع  5كتبُت 
رة في خافالشفيعة . شعرُت بإجهاد كبير ومن ثم جلسُت للشراب

قبل أن أنهي . ال رقيب وال حسيب، هكذا ظننُت األمر. العمل
رَن تلفوني. احتساء العلبة األولى من البيرة   

Nasif . Vad gör du? 

"نصيف، ايش تعمل"  

"قرأ وأستمع للموسيقى في المطبخأ"  
.أنت في الصالة عند اليوتيوب وتشرب. في المطبخ نت لسَتأ"    

. الحدائق. الى الشارع واخرج حاول إنهاء الشراب فورًا  
ال يمكنني الكذب عليها وأصّر انني في المطبخ أستمع الى 

،الموسيقى  
بني ، أصاولكن مرأى الحشود وهي تأكل وترقّص ُتخرج

.بالغثيان    
.يا حانات بغداد، وآٍه، أّيها األصدقاء األعزاءآٍه ،  

 
 

 (09 )  
 

 

 "في الشعر طبعًا ماكو أجيال"مع صديق شاعر من جيلي كتبُت 
  ومنحني العزاء في

.لتي تحرض الوحيد مثلي على السرورهذه الكلمات الطّيبة ا  

صديقي هذا ليس مثل الكثير من شعراء جيلي الذين يكتبون 
 تعليقات

شعر المصْلبخ والمحْنبط ورباب الجعفري الدائمًا ويثنون على 
؟الخ  
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ي نت نصيف تعتبر من الشعراء الهامشيين كما صنفناهم فأ -
،الثقافة العراقية   

  بنفس الوقت هذا النّص شَكل مركزية ومعيار في الوعي الشعري
،كثيرون يخافون من شعرك  

.ويتخذونه محرضًا على الكتابة   
 * لكّني لم أقّدم أقدم أشياء مهمة 

.أكبر نغل انت  - 
 * وما أعرف كم سنة قادمة أحتاج حتى أكمل ربع مشروعي

كمل شيمرعوب وأخاف أن أموت وما أ  

 - اذا مّت
بشرفي خايف ربما بسبب الوحدة واالنقطاع عن االخرين*   

ّصك فيه تجربة انسانيةن -  
.هذي سمة اسلوبية عندك   
.نصك مطابق لشخصيتك  

 
 

 (09 )  
 

 
.شاعر : المهنة   

 
. عملُت في حياتي بْس سنتين غَسااًل للسيارات في وزارة النفط

ُأجبرت خوف . دراسيةال مهنة لي وال شهادة . 0696 – 0699
السجن على الذهاب الى مركز لمحو األّمية وتعليم الكبار بمدرسة 

في الحملة الشاملة  0695سنة " الثورة"الجبل األخضر في مدينة 
شهور  9درست . سنة 05عمري . لمحو األّمية وتعليم الكبار

أردت الهجرة  0665شتاء سنة ". يقرأ ويكتب"ومنحوني شهادة 
مجلة . كان يوم أربعاء. ذهبت الى دائرة الجوازاتالى األردن و

الف نسخة، أصبحت  711التي كانت تصدر ب " الف باء"
الف  51تصدر السنة الرابعة للحصار المفروض على العراق ب 

كانت تصدر . ذ من المكتبات والباعة بسرعةنسخة ، وكانت تنف
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ّمتها التي ض" منفى"في ذلك اليوم كانت قصيدتي . كّل يوم أربعاء
الف "قد نشرت في  "أرض خضراء مثل أبواب الَسنة"مجموعتي 

رائد وهو يتسلم قال لي ال. نشرها لي الشاعر أمين جياد. "باء
صفن شوية . "شاعر"أجبته  "؟يش مهنتكا":معاملة سفري مّني

التفت الى رجل . "شاعر ":أجبته مّرة أخرى ".يش؟ا":وقال
سيدي ":ط أسود وقال لهينة ومحْنبط بقّبويرتدي المالبس المد

 هذا السيد. "يش مهنتك، يقول لي شاعراالعقيد، أقول الى األخ 
" ليس مهنةالشعر ": قال لي. العقيد كان مدير دائرة الجوازات

كتابة الشعر والعيش  سنة وال مهنة لي سوى 75عمري :"قلت له.
دد مجلة فصيح وهذا ع":أجبته"شعبي لو فصيح": قال "من المكافأة

تمّعن ،ناولته المجلة   "لي فيه قصيدة،ء الذي صدر اليوم الف با
نه ربما ال يستطيع ثم طلب مّني أن يحتفظ بالمجلة ألفي القصيدة 

اكتب، مهنة استاذ ":الحصول عليها، ثم وَجه كالمه الى الرائد
                                                        ."نصيف شاعر

 
 

 (06 )  
 

 
يتم تمويل تلفزيون السويد بكّل قنواته، وراديو السويد من قبل 
الشعب. كّل مشترك يدفع ضريبة التلفزيون والراديو، ألنهم 
يقولون:"ال ينبغي للحكومة واألحزاب السيطرة على التلفزيون 
والراديو". في ُكّل موسم انتخابي تعطى حصة متساوية الى جميع 
األحزاب في الراديو والتلفزيون لطرح برامجها االنتخابية وال 
ميزة معّينة لحزب على آخر. فرص الظهور بالتساوي. قبل 
سنوات كّلف رئيس الحكومة السابقة 7 نساء ورجل لشغل حقائب 
وزارية في الحكومة فاعتذروا ألنهم ال يدفعون ضريبة التلفزيون 
والراديو. هاي مصيبة وتحايل على القانون، اذا كشفتها الصحافة 
  فهي فضيحة بجالجل                                                .
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 (41 )  
 
 

 يا صاِحبَي امُزجا كأَس الُمداِم َلنا
 َكْيما ُيضيَء َلنا ِمْن ُنوِرها الَغَسُق
 َخْمٌر ِإذا ما َنِديمي باَت َيْشَرُبها
 َأخشى َعليِه ِمَن الَلأالِء َيْحَتِرُق

ْمَس ما َغَرَبْتَلو راَم َيْحِلَف َأَن الَش  
.في ِفيِه َكَذَبُه في َوْجِهِه الَشَفُق  

 

 عبد الصمد بن بابك

 
 

) 40 ( 
 

 
في سادس عشر من محرمها قلد الشريف الرضي أبو الحسن 
الموسوي نقابة الطالبيين في سائر الممالك وقرئ تقليده في دار 
الوزير فخر الملك بمحضر من األعيان وخلع عليه السواد وهو 

وفيها جيء بأمير بني خفاجة أبو . ل طالبي يخلع عليه السوادأو
وجماعة من رؤوس قومه أسارى وكانوا قد  –قبحه اهلل  –قلنبة 

اعترضوا للحّجاج في السنة التي قبلها وهم راجعون، وغوروا 
المناهل التي يردها الحّجاج ووضعوا فيها الحنظل بحيث انه مات 

ة عشر ألفًا وأخذوا بقيتهم من الحّجاج من العطش نحو من خمس
. وأخذوا جميع ماكان معهمفجعلوهم رعاة لدوابهم في أسوأ حال

وفي شوال توفيت زوجة بعض رؤساء النصارى فخرجت النوائح 
والصلبان معها جهارًا فأنكر ذلك بعض الهاشميين فضربه بعض 
غلمان ذلك الرئيس النصراني بدبوس في رأسه فشجه فثار 

زموا حتى لجأوا الى كنيسة لهم هناك فدخلت المسلمون بهم فانه
العامة اليها فنهبوا ما فيها وما قرب من دور النصارى وتتبعوا 
النصارى في البلد وقصدوا الناصح وابن أبي اسرائيل فقاتلهم 
غلمانهم وانتشرت الفتنة ببغداد ورفع المسلمون المصاحف في 
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لخليفة فأمر األسواق وعطلت الجمع في بعض األيام واستعانوا با
باحضار ابن أبي اسرائيل فامتنع فعزم الخليفة على الخروج من 
بغداد وقويت الفتنة جدًا ونهبت دور كثيرة من النصارى ثم 
احضر ابن أبي اسرائيل فبذل أموااًل جزيلة فعفا عنه وسكنت 

.                                                                  الفتنة  

كثير ابن   

"البداية والنهاية"  

هجرية 517حوادث سنة   

 
 

) 44 ( 
 

 
 َوَلَما َبَرْزنا ِلَتْوديِعِهْم

 َبَكْوا ُلؤُلؤًا َوَبَكْينا َعقيقا
 َأداروا َعَلْينا ُكُؤوس الِفراِق
 َوَهْيهاِت ِمن ُسْكِرها َأْن ُنِفيقا

 َتَوَلْوا فَأْتَبْعُتُهْم َأدُمعي
.َحريقاَفصاحوا الَغريَق وِصْحُت ال  

 

 شاعر

 
) 47 ( 

 
 

وقاده  0679 سنةحدث في العراق  أول انقالب في العالم العربي
الفريق بكر صدقي الذي أعدم وزير الدفاع جعفر العسكري 

حدثت ثورة ضد  0650 سنة. تكب المجازر ضد اآلشوريينوار
تمت فيها عمليات . نكليز وقادها رشيد عالي الكيالنياال
 0659 سنة. اطنين اليهود ونهب ممتلكاتهمالمووإبادة " الفرهود"

راء والوصي تموز وأعدم فيها الملك ورئيس الوز 05قامت ثورة 
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حدث  0697 سنة. اء واألطفال، بما فيها النسوكّل العائلة المالكة
قه أعدم فيه الزعيم عبد الكريم قاسم ورفا. اطشب 9انقالب 

األعظمية . تينشيوعيالى الكاظمية والثورة . مدن بغداد تحَوَلتو
الحرس القومي . يشيا المقاومة الشعبية للشيوعيينميل. قوميةالى 

من الشيوعيين الكثير شباط  9قتل الحرس ببغداد صبيحة . للبعثين
جيش . بالبكر وصدام 0699 سنةب جاء انقال. والمتعاطفين معهم

. جهاز األمن الخاص. حرس جمهوري  قوات الطوارىء. شعبي
. فيلق بدر. األنصار الشيوعيين. لخ الخجهاز المخابرات ا

بعد نهاية نظام صدام جاءت  .ذاكيليشيات لهذا الحزب أو م
أصبحت الكاظمية . يات كثيرة واستباحت الدم العراقيميليش

. األعظمية القومية سّنية. الثورة الشيوعية شيعية. شيوعية شيعيةال
شعب يقتل وطنه وناسه ومستقبله باسم الحزب والطائفة 

.                                                             العشيرةو  

 
 

) 45 ( 
 
 

 
في َزَمن الحرب العراقية االيرانية كاَن نظام العقوبات الذي ُيطَبق 
على الجنود الذين يهربون ِمن الخدمة العسكرية، ال يأخذ 
بالحسبان ظروفهم النفسية والعائلية واالقتصادية الخ. العقوبة ال 
يقِررها القضاة في المحاكم العسكرية ويقِررها صدام حسين عبر 
قرارات تصدر عن "مجلس قيادة الثورة ". كّل جندي يرتكب 
جريمة الهروب ويعود الى وحدته العسكرية نادمًا. الزم يتم سجنه 
وُتخَفف عنه العقوبة الالزمة. الذين َهربوا وشملوا بعفو عام ال 
يعاقبون. إّي جندي يهرب ويتم تقديمه الى المحكمة يسأله القاضي 
السؤال:"لماذا هربَت؟" يجيب:"َهرْبُت ألعيل عائلتي" كليشة  هذا
معروفة. أنا هربُت 9 مَرات وكنُت التحُق الى وحدتي بعد نهاية 
المعارك نادمًا أو أعيُش حياتي ُمتخّفيًا بانتظار العفو العام. كنُت 
كّلما التحقُت نادمًا يقومون بإرسال أوراق جريمة هروبي الى 
المحكمة وحين يتم ابالغي بموعد المحاكمة أهرب من جديد. قبل 
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نهاية الحرب كنُت هاربًا والتحقُت بعدها في العفو الذي أصدره 
وزير الدفاع عدنان خير اهلل الذي ألغاه صدام حسين بعد فترة 
قصيرة اللتحاق الهاربين بوحداتهم. احتجزونا في البداية ومن ثم 
أرسلوا أوراقنا الى المحاكم. أرسلوا المجلس التحقيقي الخاص بي 
عن أول جريمة هروب الى المحكمة الدائمية 47 في الموصل في 
بداية شتاء سنة 0699وذهبُت مخفورًا بصحبة نائب عريف. 
سألني القاضي:"لماذا هربَت؟". "سيدي آني أحّب امرأة شاعرة 
جميلة تطلع بقناة التلفزيون 9 ولها برنامج عن الثقافة. كلما 
أشاهدها ال أصبر وأهرب". التفت القاضي الى رائد يجلس الى 
جانبه وتكلم معه بهمس ومن ثم قال لي: "اخرج ريثما تتم 
مناداتك". بعدها طلب القاضي من نائب العريف الذي يخفرني أن 
يعيدني الى الوحدة العسكرية ومن ثم يتم إرسالي الى مستشفى 
أربيل العسكري. في النهاية أرسلوا الكشف الطّبي."عاشق ُمخَبل" 
:"حبس شديد 9 شهور واعتبار جريمتك ُمخِلة بالشرف واسقاط 
رتبة أعلى". خرجُت من السجن في الشهر الخامي سنة 
 0696مصابًا بداء الجرب                                          . 

 
 

 (45 )  
 
 

ببغداد 0891ر العاشر َسَنة في يوم ما ِمن الَشَه  
 ُكنُت آكُل الجبن وأشرب شَرَبت الزبيب في َمحّل

التي تفصلها َعن جامع" األعيان"يالصُق مقهى   
البرلمان"مقهى . َدْربوَنة َصغيرة جّدًا" الحيدرخانة " " 

.وهي في الجهة المقابلة لها" األعيان" قريبة الى   
يال وزير الدفاعأكو َجماَعة ِمن حزب الدعوة يريدون اغت  

موكبه َيمُر ُكّل يوم في شارع الرشيد. عدنان خير اهلل  
.والحرب َمَع ايران ُمشَتعلة" األعيان"حيث   

.الُمهّم  
 مطرب المقامات يوسف عمر اعتاد الجلوس على
 أريكة عند مدخل المقهى وأمامه طاولة صغيرة

.يضعون لُه عليها الشاي والماء  
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م علموا بنّية حزب الدعوةرجال األمن الذين يبدو انه  
.كانوا بانتظار المجموعة التي تريد اغتيال الوزير  

 َحَدَث اطالق نار داخل المقهى والبعض ُقتل والَبعض
 هرب واطالقة اخترقت جدار محّل الرواف الصغير المقابل

أثناء هذه الكارثة انقلَبت طاولة أبو يعقوب. للمقهى   
:سف راح يصرخيو. وانَكَسر اْستكان الشاي ووالخ  

إيري فيكم. أخوات القحبة الشاي مالي وَكْع  " 
بسبب االطالقات َوَزرْبُت على نفسي أنا ُكنُت أرتعد ِمن الخوف 

.والقتلى  
استاذ يوسف، األمن يقولون":َرجٌل قال ألبي يعقوب  

:رَد عليه يوسف" هؤالء جاءوا الغتيال وزير الدفاع  

ن اْستكانإْي َبْس مو يقلبون الطاولة ويكْسرو"   
."الشاي مالي أخوات القحبة؟  

 
 

المعروف َعن المطرب الشعبي الجميل حضيري أبو عزيز، اّنه 
أغنياته التي َكَتبها . َلْم يتزَوج في حياته وكاَن يعشُق الغلمان

" هال يا أم عبد الخ. يا عنّيد يايابا. إْمَجّيد. أْحمّيد. " ولَحنها بنفسه
" الناصرية"ُوِلد ب . ء الناس الذين ارتبط بهمخَصصها الى هؤال

في بداية القرن العشرين وصاَر نائب عريف في الشرطة سنوات 
تّم نقل خدماته الى دائرة االذاعة حين تَأَسَست سنة . الثالثينيات

.وعَلموه أصول الموسيقى 0679  
كان يرتدي الصاية والبشت والعقال، " َفَرخ" إْعَنِيد صديقه وهو 

َحَتى . ا عبد فقد َضَجَرت ُأّمه ِمن العالقة بينه وبين حضيريأَم
.          "هال يا أم عبد هال"يْسكتها َكَتَب ولَحن أغنيته الشهيرة    
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الواقع العراقي بعد التغيير أوجد أساطيره ورموزه المتناقضة 

ّي دور في تغيير هذه والعاصفة وال أعتقد أن للقصيدة أ

ومن فضائل شعرنا العراقي اآلن انه ال يسير وفق  ،ناقضاتالمت

ى أن تكبله األهواء االيديولوجية أو تلك المضامين التي تسعى ال

أتابع التجارب الشعرية العراقية الجديدة . بترهات الواقع اليومي

وأرى انها تحاول تلمس ما وراء الواقع عبر شعر يحنو على  دائمًاً 

وامتداداتها المعرفية  حية للشاعراخالص للتجربة الروال
قلُت في مناسبة ما أن الحصيلة االبداعية للفعل . والجمالية

الشعري في كل العصور كانت قليلة بسبب الجوهر الحقيقي 
. الذي يحافط عليه هذا الفن العصي للشعر وهذا هو سّر االبداع  

 
 ةسنفي الذكرى السابعة لهزيمة صدام حسين من الكويت 

ية مقااًل كتبه صدام تحت وزعت وكالة األنباء العراق. 0669
ونشر  "رى السابعة ألم المعارك الخالدةخواطر في الذك"عنوان 

ذاعة وقنوات التلفزيون في الصحف وتمت قراءته عبر اال
مل أكبر رتبة عسكرية القائد العام لقواتنا المسلحة وحا. العراقية

واطره هذه عن ادارته تحدث في خ "مهيب ركن"في العالم 
الحرب ضده من أجل ف الدولي الذي شّن للمعركة وتصديه للتحال

، وخططه العسكرية ونظريات السوق طرده من الكويت
رب ما ورد في خواطره هذه هي ، لكن أغالكّر والفّر وستراتيجية

فقد كّلفُت الفريق عزت  ونظرًا لكثافة الطيران المعادي":قوله
الف بعير ويحّملها بالماء والعتاد والطعام آ 5الدوري أن يشتري 

ال تكمن الغرابة .  "لى الخطوط األمامية لجبهة الحربويرسلها ا
بل في  ،ن قبل مهيبنا الركنهنا في التصدي ألمريكا بالبعران م

تلك الليلة التي سبقت اعالن الحرب وأمر فيها الطيارين العراقيين 
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 "طائرة 079" الحربية ايران ويتركوا طائراتهم أن يطيروا الى
هل هذه المصيبة .  يتم قصفها من قبل قوات التحالفهناك حتى ال

أغرب من مصيبة أوامره في األيام األولى لتلك الحرب لقوات 
لوحدات العسكرية المنتشرة الجيش الشعبي والجهاز الحزبي وا

ضرورة القيام فورًا بتغطية الجسور بالحشائش "حول . ببغداد
 "فها الطائرات الحربية األمريكيةحتى ال تكتش وأكياس القنب

؟ تهدمت ماذا كانت النتيجة. المزودة بأشعة اللييزر وتقصفها؟
.                                       لجسور وتهدم العراق وشعبها  
 

) 46 ( 
 

 
وأمر  0667 سنةعندما أعلن صدام حسين الحملة االيمانية 

لدعوته  استجابت الناس. ماكن اللهوق الحانات والمراقّص وأباغال
وراحت ترتاد المساجد  "أمير المؤمنين"شيئًا فشيئًا باعتباره 

وتواظب على اداء الصلوات وأمور العبادات األخرى وتتوسل 
الشامل الحصارالى اهلل أن يزيل عنها الغّمة العظيمة التي سببها 

 وعدمية المفروض على البلد والباليا التي سببتها سياسات الطاغ
وطقوس كل أساطير . تعاونه مع القرارات الدولية واألمم المتحدة

وثقافات القرون الوسطى استعادت عافيتها المنقرضة في هذه 
لى الناس المبتالة الحملة االيمانية التي فرضها أمير المؤمنين ع

، ورافقتها عودة الى ثقافة الغيب وانتظار ببطشه ووحشيته
. ر العمودي الذي انتشر في الصحافةلشعالمعجزات من السماء وا

أمّر طاغيتنا نائبه الجنرال  في السنة الثانية من تلك الحملة 
ين المزعوم عزت الدوري أن يصطحب معه جموع المصل

 ". الدولي الداء صالة االستسقاء بغدادالكثيرة والمنتقاة الى مطار 
 ذهبوا وصلوا وبعد يومين" ألف شخّص كما أعلن في حينها 05

هل . ء وأغرقت بغداد ومدن عراقية أخرىتفجرت ينابيع السما
كان أولئك الذين صلوا صالة االستسقاء يعلمون أن دائرة 

الغيت في االرصاد الجوية المعنية بأحوال الطقس والمناخ قد 
؟ ثقافة القرون الوسطى والغيب التي أسسها بداية الحملة االيمانية

ستنمو وتتكاثر . 0660سنة صدام حسين في أعقاب هزيمته 
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وستجد فيها األحزاب  تها في السنوات الالحقة بالعراقطفيليا
تربة خصبة الشاعة . ائفية التي جاءت بعد زوال نظامهالدينية الط

منطلقاتها الفكرية العنصرية وثقافاتها المتخلفة ليبقى العراق طوال 
ية القرون القادمة يعيش في الظالل الداكنة لثقافة الغيب واألدع

.                                                     وصناعة التعاويذ   
 
 

) 71 ( 
 
 
في بيت أهلي كان يشاركني النوم في غرفتي سنوات الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضي. أمي وأخي األصغر. الغرفة 
صغيرة ومليئة بالكتب والمجالت واالثاث المكركع. طوال النهار 
أقضي يومي خارج البيت وأعود بعد منتصف الليل. مرة دعاني 
أبي وقال لي:"اسمع نصيف. لماذا ال تحاول أن تتزوج ويكون لك 
بيتك الخاص؟" أجبته:" كيف أتزوج ويكون لي بيتي الخاص 
وأكثر من نصف راتبي أصرفه عليك وعلى أمي؟".  أبي وأمي 
ال يعمالن وهما عجائز. قال:"أمامك الحل السهل. أواًل تنقل سجل 
نفوسك من محافظة الناصرية الى محافظة كركوك وستحصل 
على بيت و01111 دينار من الحكومة. تستطيع فيها أن تتزوج 
وتفتح مطعمًا أو صالون حالقة وتشتري سيارة وتطبع كتبك 
التافهة. ثانيًا تكتب عريضة الى الريس، تطلب فيها الحصول على 
بيت أحد العوائل المهجرة في بغداد كما يفعل الكثير من الشعراء 
والكّتاب. يا إلهي. طبعًا أبي يعرف أو ال يعرف أن نقل سجل 
نفوسي من الناصرية الى كركوك يعني انني سأسطو على بيت 
أحد المواطنين الكرد أو التركمان المهجرين الى محافظات أخرى 
بعد أن تم طردهم من بيوتهم حسب حملة التطهير العرقي التي قام 
بها نظام صدام حسين ومن دون تعويضات. شرحت ألبي عدم 
اخالقية هذا األمر فاقتنع تمامًا. بعد نهاية حربنا مع ايران 
وبالتحديد في سنة 0696 راح بعض الشعراء والكّتاب وشرائح 
أخرى من المجتمع. يكتبون عرائض الى الرئيس يطلبون فيها 
تمليكهم بيوت المواطنين العراقيين المهجرين الى ايران وأولئك 
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الذين غادروا العراق بسبب معارضتهم لنظام الطغيان الى بلدان 
 أخرى                                                                . 

) 70 ( 
 
 
على الرغم من عدم تأثر األسواق بالعراق وخصوصًا في المواد 
الغذائية للناس في سنوات الحرب مع ايران التي امتدت الى 9 
سنوات، لكن البيض والزبد واألجبان هي المواد الوحيدة التي 
كانت تختفي في أحيان كثيرة. تذهب الى الحوانيت وتسأل عنها 
فيكون الجواب دائمًا هو "ماكو بيض ماكو زبد ماكو جبن". خال 
الرئيس وأبو زوجته الذي استحق تسمية "حرامي بغداد" بعد أن 
استحوذ بالقوة والترهيب والترغيب على الكثير من بساتين 
المواطنين وأموالهم وبيوتهم وسياراتهم وأراضيهم الزراعية. بعد 
أن أصبح مليارديرًا كبيرًا تفتقت عبقريته التجارية عن انشاء 
"الجمعية االستهالكية لموظفي الدولة" التي انتصبت بعمارتها 
العالية في شارع الرشيد. توجد في هذه الجمعية كل المواد 
الغذائية التي تفتقدها أسواق بغداد ومنها البيض الذي يتوفر دائمًا. 
قبل افتتاح جمعيته االستهالكية. كان الحرامي قد كّلف مجموعة 
من جالوزته المزّورين أن يقوموا بتأليف الكتب باسمه باعتباره 
مؤرخًا. صدرت له في البداية موسوعة من 57 مجلدًا بعنوان " 
كنتم خير أمة" وأعقبها بكتابه "نضالي" ووالخ. الموسوعة تتحدث 
عن التراث العربي والشعر وأّيام العرب وخزعبالت غريبة 
عجيبة ال يربطها رابط. أّما "نضالي" فيتحدث عن تدخله في 
محاكم األحوال الشخصية عندما كان محافظًا لبغداد في بداية 
سنوات السبعينيات ومنعه القضاة من اصدار االحكام في القضايا 
والمشاكل الزوجية والطالق، بحجة المحافظة "على الرباط 
الزوجي ومنع ضياع األطفال" ومديح بعض الشعراء والصحفيين 
له "خير من اهلل طّل وفاح" وسواها من األشياء الرعناء التي ال 
تدخل من ضمن اختصاص وظيفته. جمعيته االستهالكية تبيع كل 
شيء الى الشخّص الموظف في الدولة، لكن المشكلة التي كان 
يعاني منها أغلب الذين يتسوقون بضائعهم من تلك الجمعية. انها 
تجبرهم اذا أرادوا شراء طبق بيض "سعره 911 فلس" على 
شراء أحد كتبه. كل كتاب سعره ثالثة دنانير ونصف. ما العمل ؟ 
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ال بيض إاّل في جمعية الحاج الحرامي المؤرخ وخال الرئيس. 
كانت الناس تجبر على شراء طبق البيض ومعه كتاب عن 
القومية العربية أو الجغرافيا أو الوضوء أو غزوات القبائل من 
تأليف مؤلفنا الموسوعي المزعوم وبثمن يتجاوز ثمن طبق البيض 
 ب 9 مرات                                                          . 
 

) 74 ( 
 
 
عدت من العمل الى البيت بعد الساعة الثانية ظهرًا. كانت تقف 
ُقرب البيت سيارة شرطة. ما أن هممُت بفتح الباب حتى ترجل 
منها 7 رجال. "شو اسمك َوَلْك ؟ شْو َشْرباْن ؟"أخبرتهم اسمي 
وقلت لهم انني َلم أشرب سوى الماء والشاي. قال الضابط " 
اسكت ولك. ترى أدعْس شاربك بالبسطار يا حمار يا َعرْس".  
:"لماذا تدعس شاربي بالبسطار؟ لم أفعل شيئًا. عندي اقامة سنوية 
وأعمل في جهة معارضة لنظام صدام حسين" قلت له. صرخ في 
وجهي بغضب "وتسّب على الرئيس صدام يا حيوان يا بن 
الشرموطة ؟". اقتادوني الى سجن يقع في ساحة "العبدلي" في 
العاصمة األردنية، عّمان وبقيُت هناك مَدة اسبوع كامل من دون 
أن يسمحوا لي باالتصال بأحد وال أعرف ما هي التهمة الموجهة 
 إلّي. َبعد اسبوع َتَم االفراج َعَني                                    .

 
 

 (77 )  
 

تغَديت في بيت . بليست لدي رغبة في الكتابة والشراهذا الَيوم 
عدُت الى البيت وطرق جاري . عملها الشفيعة وِمن ثّم ذهبت الى

َهل أجد . نصيف، محال الشراب كّلها مغلقة، واليوم عطلة:" الباب
أعطيته نصف صندوق البيرة الذي " نبيذ؟. فودكا. بيرة. عندك

ورا شوية صعدت رغبة الكتابة فأنجزُت . أمتلكه وشكرني
 أريد أن. دقائق 5الساعة اآلن السادسة إاَل . قصائد 9ونشرُت 

.                                            أشرب وما عندي شراب  
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 كارثة بشرفي
) 75 (  

 
 

عندما شعرُت أّن صديقتي األولى بدأت تَتمّلمُل مِني وتحاول َقطع 

تذَكرُت بيت شعر ألعرابي يقوله عن زوجته التي . عالقتها بي

. لح والطرائفكانت تسعى الى طالقه في حّماسة أبي تّمام بباب الُم

.أكثرُت عليها النيك فصارت ال تتَخلى عّني َحَتى مللُت منها  

 

) 75 ( 
 
في األمسية التي أقامها اتحاد األدباء والكّتاب بالعراق للصعاليك 
َسَنة 0667 ،كان جان دمو قد قرأ قصيدة قصيرة جدًا وأوصانا 
َقبل القراءة أن ال نطيل حَتى يتّم فتح النادي َبعد الجلسة بسرعة. 
أثناء قراءته صرخ رجل يرتدي بدلة سوداء اللون وتجلس الى 
جنبه امرأة انيقة:"اهلل، اهلل أحسنت.أعد. أعد" نظر اليه جان 
بامتعاض وغضب وصرخ في وجهه:" إنَجْب َلْك". بلَع الرجل 
األمسية التي لم تستغرق  الذي فاجأته الكارثة ريقه وإنَجَب طوال
أكثر من نصف ساعة. فتح بعدها بار االتحاد للرواد أبوابه التي 
 كانت تفتح دائمًا بعد نهاية كل أمسية.
من الصعب محو جان دمو من الضمير الشعري العراقي، وكونه 
ظاهرة فريدة من دون انجاز فهذا ال يعني انه سيموت، ذلك ألن 
هذه الظاهرة لن تتكرر في يوم ما. جان كان أحد األدالء الكبار 
في شعرنا العراقي وقد أرشدني في بداياتي الى المنابع األصلية 
للشعر. حين تعرفت اليه صيف َسَنة 0691 في مقهى "البرلمان" 
كان أبي وأمي قد أكمال استعداداتهما لتزويجي وكنت أرتدي دائمًا 
المالبس األنيقة واستلم راتبي من وزارة النفط. سحرتني 
شخصيته الصعبة المتحررة والنبيلة منذ البداية. دعوته الى حانة 
وحين بدأ يسكر تجرأت وقلت له: "هل أستطيع أن أقرأ لك قصيدة 
كتبتها قبل أَيام. قال: "حسنًا اقرأ". قرأُت قصيدتي وقبل أن اكمل. 
صرخ في وجهي:" اسكت يا حمار، يا قاذور، هذا ضراط وليس 
شعرًا". في نهاية الجلسة وكان يترَنح وعدني انه سيعيرني في 
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المرة القادمة قصائد لعبد القادر الجنابي وسركون بولّص 
ومجموعات لسعدي يوسف وانسي الحاج وتوفيق صايغ وشعراء 
آخرين "طبعًا لم يقدم لي أّية مجموعة لكنه دّلني على هؤالء 
الشعراء". في اليوم التالي استلمت خرقة التصوف منه وخلعت 
مالبسي الرسمية وخسر أهلي مشروع زواجي واعادتي اليهم الى 
اآلن. طوال 09 َسَنة معه استطعت أن اكتشف الجوهر الحقيقي 
للشعر وعرفت انه ال يكمن في تلك األصوات المشهورة 
والمهووسة بالمشاريع القومية والخزعبالت السياسية، وحتى اآلن 
مازلت أعرف أن الشعر األصيل والذي يبقى وال يزول هو ذلك 
الشعر الذي يكتبه أولئك الذين ابتعدوا منذ البداية عن طلبات 
القطيع ومشاريع السياسين. الشعر من أصعب وأقدس الفنون التي 
تستطيع كشف وتعرية الوجود والموت والميالد ولذلك نالحظ أن 
المنجز األصيل في جميع العصور قليل جدًا. ال يمكن للشعر أن 
يكون وثيقة أو تسجيل وقائع آنية ومن هذا المنطلق نستطيع أن 
نعول على جالله ومجده. أردت سنة 0699 أن أحّيي جان 
وصداقته من خالل الشعر، فكتبت عنه 79 قصيدة ضمتها 
مجموعة "والء الى جان دمو" وذكرت في كتابي "معرفة 
أساسية" أن أختي الكبرى كانت تسخر مني عندما أهرب من 
الخدمة العسكرية وأعيش متخفيًا خوفًا من القاء القبض علّي 
وتقول لي: "لماذا ال تكتب مجموعة والء الى الريس حتى يتم 
نقلك الى بغداد في دائرة التوجيه السياسي؟". كانت الصعلكة مع 
جان بالنسبة لي اختيارًا واعيًا وحرًا، ألنها تمنحني فرصة أن 
أعيش للشعر وحده وأكّرس كل حياتي له بعيدًا عن االلتزامات 
السياسية واالجتماعية وسواها. أردت مَرة بعد أن تعَرفُت الى 
جان أن أشتري ديوان محمود درويش وفي الطريق الى المكتبة 
صادفني في شارع الرشيد فأخبرته باألمر. اقترح علّي أن نذهب 
الى غرفته المقابلة لمقهى "حسن عجمي"ويبيعني كتاب" 
السوريالية وتفاعالتها العربية" لعصام محفوظ ونشرب الخمر 
 بالثمن.                                                                 
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 العموُد الّطوطمّي
 

 تظّلُل الراياُت والمشاعُل في ليِل العراق قبَر السياب
 .وال تظلُل قبوَر الّشعراِء اآلخرين

 أنحُت اسمي في صاريِة العموِد الطوطمّي وأنتسُب الى القبيلة
 .تاركًا خلفي ميراَث بالدي ومهاتراِت أحزاِبها الجليلة

 بعد رحلٍة طويلٍة تحت األهداِب الُمصِفرِة للرعوِد والزالزل
 "بحثُت عن النوِر العظيم لاليمان في "أنشودة المطر

 في "أسمال الملوك"، في لحاِء شجرِة الكستناء
 في برق الياقوت،

 ينبغي أْن ُنصغي إلى صمِت البراكين في قلِب الشاعر
 الى تعّثر األنهاِر وتعرجاِتها في جبيِنِه، الى نبِض الّصخرة
على امتداِد القانوِن الذي يزُن رماَد أسالِفنا وعباداِتهم 

 المستريحة،
 جان دمو، تقدمُتنا األخيرة

 عروُق ذهِبنا القاسيُة المنحدرُة من أعماِق انقساماِتنا المتصِدعة
 .بين النوِر والظلمِة، والقبلِة والمخلب

 
 

 السويد ، 4117 ، ُكتَبت بعد موت جان دمو

 
 

 (55 ) 
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 هذا الموضوع تطَرق اليه صديقنا الشاعر
نشره" الشاعر شهيدًا"كمال سبتي يرحمه اهلل عبر مقال بعنوان   

الشاعر  4117/  01/  44بتاريخ " مّدنالحوار المت"في موقع 
.                                                         يعشق الخليفة  

حدثت أن أبا نواس كان يشرب مع األمين فنشط : قاَل َأبو هفان 
ولبس كوثر مثل ذلك " حرير"األمين للسباحة فلبس ثياب ملحم 
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فرأى شيئًا لم ير مثله  ووقع في البركة فنظر أبو نواس الى بدنه
ويلك : قط فلما كان من غد، غدوُت ألسأله عن خبره معه فقال لي

:         رأيته فرأيت بلية ال توصف وفتنة ال تطاق ثم أنشأ يقول  

 

ي لصٌب وال أقول بمنإّن   
 أخاُف من ال يخاُف من َأحِد
  إذا تفَكرُت في هواي َلُه

 مسسُت رأسي هل طارَ عن جسدي
ى ما ذكرُت من فرٍقإني عل   

.آلمُل أن أنالُه بيدي  

اتق اهلل في رأسك فإنه إن بلغتُه قتلَك، فأمسك إنشادها : فقلت له
.وطواها عن الناس جميعًا  

المعلوم َأن الشاعر كاَن يعشق الخليفة واختفى بعد هذه الحادثة، 
:لكّنه حيَن ُقتل رثاه في هذه اأَلبيات  

ُمَحَمٍدَطوى الَموُت ماَبيني َوَبيَن    
 َوَليَس ِلما َتطوي الَمِنَيُة ناِشُر
  َفال َوصَل ِإّلا َعبَرًة َتسَتديُمها
 َأحاديُث َنفٍس ماَلها الَدهَر ذاِكُر
  َوُكنُت َعَليِه َأحَذُر الَموَت َوحَدُه
 َفَلم َيبَق لي َشيٌء َعَليِه ُأحاِذُر
  َلِئن َعَمَرت دوٌر ِبَمن ال َأَوَدُه

ُ.ِمَمن ُأِحُب الَمقاِبرَفَقد َعَمَرت   

 

 (76 )  
 

 
.موظف حكومي  

حصلُت على وظيفة في  0699في الشهر الخامس من سنة 
غسيل السيارات وتشحيمها . وزارة النفط على المالك المؤقت

. سنة 09عمري .وتبديل الزيوت في محطات تعبئة الوقود ببغداد 
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السلطة،  كانت قوانين العمل في العراق قبل استالم صدام حسين
ألغى . فيها الكثير من االمتيازات المنصفة والحقوق للعمال

الطبقة العاملة في العراق  0699طاغيتنا بمرسوم جمهوري سنة 
واستولى على صناديق الضمان االجتماعي والتقاعد وكل الحقوق 

كان قانون العمل آنذاك يلزم أّي دائرة . لتمويل حربه مع ايران
لمالكووزارة أن تعّين على ا الدائم، الموظف الذي يعمل أكثر من  

بعد أن أمضيت أكثر من . شهور وال يتم االستغناء عن خدماته 7
 "جسر الشهداء"عبرُت . م يتم اعفائي من الوظيفةشهور ول 7

كتبُت . واتجهت الى دائرة العمل والضمان االجتماعي هناك
الصول عريضة معنونة الى وزير النفط حسب االجراءات وا

بعد شهر صدر أمر . "نصف دينار"عمول بها ودفعت الرسوم الم
تم سوقي  0696/  5/  5في . وزاري بتعييني على المالك الدائم
تم  0660/  5/  5في . الداء الخدمة العسكرية االلزامية
وظيفتي بعد عندما عدُت الى . تسريحي بعد حرب الخليج الثانية

ض منذ سنتين قد ،كان الحصار الذي فرسنة محبطًا ومدّمى 04
بدأ يطبق على كل شيء في دوائر الصناعة والنفط والزراعة 

محطات الوقود التي عملت فيها سابقًا . وبقية القطاعات األخرى
شبه معطلة وتشكو النقّص الكبير في قطع الغيار، وورش غسيل 

أدخلوني دورة سريعة للعمل . السيارات وتبديل الدهون تم الغائها
. اجتزتها بامتحان. تورات األجهزة الكهربائيةفي لّف وتصليح مو

أمام وتيرة الحصار المتسارعة وغالء األسعار وتعطل الخدمات، 
أنهيت معاملة . تمت احالتي على التقاعد المبكر شأني شأن غيري

تقاعدي ودمغوها لي بعشرات األختام وأخذتها الى دائرة التقاعد 
 445راتبي هو أخبروني أن هناك . العامة في منطقة الكرخ

دنانير حسب قرار مجلس قيادة  019بعد التقاعد سيصبح . دينارًا
 "سومر"ثمن علبة سكاير عراقية ماركة . ييا إله. الثورة األخير

. شهور تكفي فقط علبة سكاير واحدة 7دينارًا ورواتب  711ب 
ما العمل مع قرار مجلس قيادة الثورة الذي أصدره صدام حسين 

مثالي؟ سحبُت المعاملة وأودعتها لدى أّمي منذ للمتقاعدين من أ
ذهبت سنوات شبابي سدى في حروب . ذلك الحين الى اآلن

.                      الطاغية، وذهبت سنوات وظيفتي الى الجحيم  
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العقيد عبد  9166 - 9164رئيس جمهورية العراق في الفترة 

ام بمزاج وثقافة شخص متهّور واتسم على الدو،السالم عارف

مالعب الرياضة وسواها من األمكنة  كان يخطب في. شعبية

قبل مقتله . جدًا بالشتائم ويقوم باطالق الكلمات الفاحشة أو يسف

بحادث سقوط الطائرة المروحية بعام، قَرر أن يزور مدرسة 

لي  ِمن بينهم صديقين"رسة أبلغت الطلبة ادارة المد. ثانوية ببغداد

انهم يتوَجب عليهم أن يرتدوا  "دينة مالمو اآلنيقيمان في م

في تلك الفترة كانت العالقات بين . المالبس الفاخرة وأن وأن الخ

العراق واألردن متوترة جدًا وبمناسبة ما، قام رئيس وزراء 

األردن السيد وصفي التل بالسخرية من المالبس التي يرتديها 

ت الموهير التي كان يرتدي بدال. الرئيس عبد السالم عارف

أخونا . لَماعة جدًا وبَراقة. يرتديها نجوم السينما في الستينيات

جاء الرئيس الى . صفراء. بدلة خضراء. يرتدي بدلة حمراء 

فقام  "قيام"المدرسة ودخل أحد الصفوف يتبعه المدير وقال المعلم 

 ":الرئيس حّياهم وجلس ثم قال لهم من دون مقّدمات. الطلبة

يقول عني وصفي الُنَكرة؟ يقول عني آني ألبس  والدي إيسمعتوا أ

                              ؟"إيش ألبس، قابل ألبس َكواني. موهير

رئيسنا الفطحل كان متأثرًا بجمال عبد الناصر وقام بتأسيس 

قام . االتحاد االشتراكي وألغى األحزاب، وحتى يطّبق االشتراكية

اح باشا الذي ينتج البطانيات والمالبس بتأميم المصارف ومعمل فَت

يعني حرم الشعب . ومعمل صابون كافل حسين وشركة أحذية باتا

.                            العراقي من المالبس والصابون والقنادر  
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(ملحق)  

 بيان اعتذار
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 المحتوى
 
 
 
 
 
 
 
 

.لفصل اأَلَولا - 0  
علّي َأن َأَتحَمل هذا اأَلمر   

.الفصل الثاني – 4  

4

 المهنة شاعر
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 .صدرت لنصيف الناصري عن دار مخطوطات الكتب التالية

9.األعمال الشعريبة بمجلدين -  

4. إرث األرتال التي تندثر بال أمل -   

الِشعر. الحّب. الموت. الحرب". سيرة"معرفة أساسية  - 3 . 

الموتى بوفرتهم  - 4في انشاده لموته  - 9. الثالثية األولى - 4

والموتىاألحياء  - 4. وغيابهم .  

رمي  - 4تعّلقًا بما يفرط في الرغبة  - 9. الثالثية الثانية - 5

 9. الثالثية الثالثة – 6. تجميل التوابيت - 4. الحصباء على النجوم

 – 4. التذّمر من المدينة الشغوفة بالطوفان – 4. جمع الثمار –

 .مالقاة الذين توافدوا لسلب الغرقى

 4دفع الدِية  - 4دود الجنائزية للزمن الح - 9. الرباعية األولى - 7

مناحاتهم على الغرقى - 4حواجز وك نايات- . 

أحقّيتنا في  – 4. العيش في المتاهة – 9. الرباعية الثانية – 8

تطويقهم لِشباك الصيد في  – 4. الغرق في الخالء – 4. الخلود

 .الظهيرة
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